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fNDJCE TEMÁTICO 

ACORDO 
C0111e11drios _,. do ocardo linnldo 1111110 

a VolbWIJIII do Brasil e 18111 ....,..pdol, bem 
como dos beaeffcoos II'IZidos por ele. Sea. Romeu 
Tuma. __ ... ·-·-·--·---·· .. -·-·---·--· 

ACORDO INI1!RNAaONAL 
Camealirio .. Aalnlo ... o pu ,. CUIIunl 

celelndo eaae .. a.....- do Blaod e do ~-
Sea. Emiba Pawudes .. -·---.. ·-·--....... _ ............ _ 

AORADECIMENI"O (VIde PARTIDOFCtilro) 
Apw' I H" 4 ., Sealdar 0 PJc:afdaa: do Se

nodo Fedonl, Alllmlio Cldol MopDoln pelo bom 
Clllllpllllllllde -lilllçlll DI Seoolo l..eclsJadft. Seo . .Jaoo! Edlllnlo Jlun. ___ ., __ .. _ .... ,_; ____ .. _ 

AOROIND()mtJA 

Solealdade em llberoh p1r1 a usiaaaora do 
ProiOColo de lareaçlleo pua lmplaalaCio do PlojeiD 
de Apoillddolria lal8pada de l'lac1 omea111 de 
Madeira Reflorestada, e pora a uol,_ de...,._ 
aio ntn u eocolu da l'lmdoçlo M1111iclpel de Elo
siDO Superior de llberoh - PUMESU e a Uaiveno
dade do Bolado de Miau Geraos - UEMG. Soa 
Leoael Paiva.--.. -·--··-··"'--·· .. --·----

ANAIS DO SENADO 

Soliclla araascriclo aos Aul1 do IlUde 
Fedenl do res1aa1e de seu proaaaciameaiO so· 
bre a sallde do ladio brasileiro bem como do 
requerimeaiO de laformac6es. Sea. Bduardo Sa-
plicy. -·--··----·-.. -·-··--

APIIESENI"AÇÃO 
Comeala a apresealaçlo da arlisaa 

Doaa Selma do Coco u Sala Villa Lobos do 
Tea1ro Nacloaal em Brasllia. Sea. Lacio AI· 
clalara. -------.. ·--------·-----

281 

AVIAÇÃO CIVIL (VICio PROPAGANDA) 

BANCO (Vide IJENONCA) 

(BSG) 

Cwp;iuaa o Guvemadar Mqai11 VIlela e o 
Pnsodealldo BI!G.IIaacodoEadode ~pela la 
silulçlo do "'''Jwwerimea., ........_ Seo. 01ame1 Ms· 

c:bado.--------.. ·------·--·-···--· 
299 (BNDES) 

Ccnar n•· o Governo e o BNDES pela cm;1o 
de1111111aba de fhw!ri......., oamjunlo limos, pon a 
compndo .................. Seo. Lucio Alclallrl .... -. 

IIORitAafA NATURAL 
346 l'ftllnla-alllllldo llldd'u-do~ 

N ............. alse.,_dep ....... de ..... 
dia. Seo. Jaaasl'laboinl. -- _.,_, __ _ 

(OlA) 

,._ • .,1 ;tllsdacadoiapmcbivade...,_ 
- ..... par llllikldl o 'lade:c .. Naclallal da Aln· 
.......... Sea.IIUioc:.poo. ------·---· 

Cnaca a : • I ;Ir> lllldicol qae a OlA- Oaa-
~ Nldaaol do A ...... llun vem coll t> eno-

357 - ....... - .......... Seo.CosildoMslda-

273 

282 

1111'.-·---··-----·--·-·-··------
cómao EIJ!FI"ORAL 

lnipUIIrk:aa da ............ do C6daJo Elellaral 
Brllileao. Sea. Nabar JOalar. --·---···-.. -· 

COMEMORAÇÃO 
ll&aWjiiiCIIwo do s-a de Ano Modoma e do 

..... _ ... J -par lllllllvo ... - .,...._.._ 
rio. Sea..l.ucio A'±rn--------·-----
CONGRA.11JlAÇOEs (Vide IINili!S) 

~ .. l'lnldo dos 1"llbolbldares par 
.......... _ ................ Sea. Sebadloltaclla.-. 

102 

282 

103 
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II 

Congrarulaçi!es l TV Senado pelo semço "Voz 
do Cldadio". Sen. Pedro Sunon .•••••••.•••••.•••••••••••••. _. 

Cllmpnmenta o Senador Bemanlo Cabnl pela 
sua dedJcaçio aos mreresses du Estado do Amazonas 
Scn. Edlson Lobio. ·····-··············· ........................ . 

Conpul1 o Parudo dos Trabalhadora pelo seu 
18! an••erúno e faz "'lrOSpecbva de sua IIIL1Çio dunn-
le esses 1110s Sen. los.! Eduardo Dulra ................... . 

ConsratuJa o Senado pelas conclusi!es das "'for· 
mas odmimsbllava e P"'•Kienailna. s.,. M31110 Muan-

cla. • ·-· ··-··--······································· ... ·······-······ 
Congralula.se com o Senador Eduardo Suplicy 

por sua incbcaçlo para a liderança do PJ" e com o ex-U
cler do mesmo. los~ Eduardo Outra. Sen Odaar Soara 

Congralula-se com o Senador Anroruo Carlos 
Magalhies. l'resldenle do Senado Foderal. por """ de
sempenho dunnle o período de Convocaçlo &lrliOnh-
úna. Sen. Odaor Soara •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Conpalu1a.se com os clenws membros do Pl1! 
no Seoado pelo bom desempenho de sua funçio Sen 

Odacrr Soa...s. -··· ··········--··-···· ... ················-·-··· 
Congralula.se com o Senador Eduardo SupUcy 

por sua nomeaçlo como Pno11denle do PJ" .., Senado e 
P"'sta bomenqem ao Senador JOS<! Edlllldo Dun ao 
fim de seu mandaiO Sen. Sehasblo Rocha •• ··············-

CoDgralllla.se com o Senador EdiWdo Suphcy. 
nomeado como aovo L!der do PJ". Sen. Anroruo Carlos 
Validares ..••••.•••••• - •• ·--············· ..................... . 

c:on,nn.J ..... com o ex-Uder do Pr.Josl Eduar
do Du..._ pelo bom desempenho de suas funçiles Sen 
An!OIUO Carlos Voladara •••••..••••••••••••••..••••••••••••• 

ConsratuJa-se com o ex-L!cler do Panulo dos Tm
bolhodon:s no Seudo pelo brilhanre blbalbo ...abzado 

por ele Sen. Rlmez Tebet. ········-··-·-·-·--····-··-
Congralula-se com o Seaodor Jos6 Eduanlo Du· 

..._ ex·Ucler do PJ", pelo bom desempeobo de sua fun-
çlo. Sen. AniDIUO Carlos Maplblos. ····---···· ·--·-···· 

Congralula-se com os memlmls do Seaodo Fnde
nl pelo bom desempenho de suas fUIIÇi!es dulante 1 
Convoc:açio &ll'aolduiW do Congn:sso Sen. Espen-

dllo Amin ••••••••• ······-······· ······-·---···- -··· ········-·-· 
Congr:orula membros do Senado pelo sucesso 

no perlodo de Coovocaçlo Exrraord~nlna Sen. 
Leonel Paiva ......... ................ - ................................. . 

CONWNJO (Vule AGROISDÚSTRJA) 

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (Vule HOME
NAGEM) 

Comeallnos sobn: o desempenho do Senado Fe
denl cluraore 1 ~ Exii'IOIIIuWia do Coo>ans-
so NIICIOIIIII. Sen. Jdnia Manse -········· ··-·-··--·-····· 

Cllmprimenra IOdos os llellldoros pelo empeabo 
dwiDie a ConVOCIÇio Exllllardul6ria do eoa,r. .. Na-

c:ioaaJ Sen. Ecb-. Lobio. -·······-----···---·-·· 
Cumprimenla o ............ do Seoado Fedenl, 

Senador Anromo Carlos Maplbles, pela sua aruaçlo no 

período da Convocaçlo &-nina. Sen. Esperuhio 

107 Anun ············--· ····---···-·-····- -·-··-···-·· ······-···-· AIJlldece aos senadores pela dediC:açlo aos rnba· 
lhos rmhzados M ped"odo ele Convocaçio &rmmllná· 

220 na. Sen. Anronio Callos Maplhies. --···-·--·-· ... •• •••• 
Cumpnmenta membros do Senado Federal pela 

aluOÇio duranre 1 Convocaçlo &llao<dlllána do Con-

231 gnosso Sen. Benod!ta das~ ... ····-···-··· .. ·-·-···-·--··-··· 
Ena!rece o desempenho dos membros do Seoado 

dwallle o período de Convaaçiõ Exrraonl•nlna do 

284 Congnosso Sen. Gwlherme Palmeua.·-··-·--··-······ . ·-· 
Pnosta contas do rnbalbo realizado polo Senado 

Federal duranre o período de Coovoc:açlo &ttaonlln6na 
308 e congrarula seus pa111e1panres pela ef~el&u:ta demons· 

lnda Sen Anlonio Carlos Mlgalhles ••••• •••.•••.. • • •. 

CORRIJI'ÇÃO 
308 Faz apelo ao Pnosuleare do Conp:sso Naciollal 

para que leJam IIHIIIdas medidas conn a COII1IpÇio 110 

Errado de Roacl&ua. Sen. E'mllldes Amanm. -·-··--· 
308 (CI'f) 

308 

309 

309 

310 

310 

s......, c:onstiiUIÇio ele nova CPJ pora ilpW8r o ~ 
passe de recursos das CSIIIIIS para OS fundos de peoslo. 

Sen Oilbeno Mlnmcla. -···-·-··· •• ·····--······ •• ·-····---· 
DENúNCIA 

DenunCia a lçio danosa que os fllldos de penslo 
das estalaiS pnricam 110 Pois. Sen. GdbenD Muandl -· 

Denuna1 a SIIUIÇio de eadiYidameDio do Bloco 
do Estado de Rond&üa - BERON, Cllllllda pelos juros 
exlllrSIVOS que vem popodo l Clllla Ecoollmva Fede
nl, closde que softtu miEnOIIÇio do Banco Ce.alnl. Sen 

laR a ....... -··-·-·-- ·--··-·····-····--·---· -····--··· 
DESEMPREGO 

Comenrlnos .... do esiUdo falO pela Coofale
nçlo NICIOOII dllad6slril sabre o dowllljll""' no IIII.· 
s.i!. Sen. Ney s-. ... ·-·--·--------····---· 
DESIGUALDADE RECliONAL 

Discursa a .....,...., das deiJ&uoldodes regKIIIIis. 
Seo. Ney Suassuna. •••••.•.•••.•.•••••••••••.••.• ·-·-·······-·-· 

3S7 DiviDA PÚBLICA 

346 

347 

Consulençi5es acen:a do 111111111110 dos eacbYIIIa
menros mremo e ........, do BrasiL Sen. EdiMID Loblo • 

ELEIÇÃO(V1dePARTJDOfOLh1CO) 
Sohara ls IIIICiridldes bnsileuas que adorem 

uma açio efeava pela IDIIIUIIOI!Çio di democ1acia e das 
elelçi!es b...,.. Sen. Leoy Dias.-··-···-···---·········--· 
EMENDA 

Eocam1abudo 1 voraçlo di PEC .,0. 41197 
(a~ 173/!lS, 01 a-a dos Depurados). de inu:lllava do 
Presidenle di Repdb!lca, que modi6ca o,..;.... e dlspile 
sobre pnndpios e normas di AdnunislriÇio Pllbhca, 

349 

353 

367 

370 

221 

279 

279 

267 

lOS 

267 



senldanse ......... ~-- do ......... e fi
llllllÇ. p6bbca, e CUIIeiO do -.!Ides a...., do n... 
lnlll Fedonl. Sea. Jdaia ....... --·------··--·--

Eacamiulllldo a vota~lo da PEC a• 41197 
(a• 173195. na aripm), do ialclodvll do PraadeD110 da 
Repdblil:l. que lllllllllica o mpae e dlsplle IICIIn Jllllld
JIIDI e - da Allllllldslnoçll'llllla:a. • •llbes e 
..... 1101 poli ..... COIIIIale de ......... filllllçu ..... 
c:a, cusll:io de IIIYidados a ...., do DlmD FodenJ. 

Sen. Humbenol.l--. --.. ~-----~--~·-·----
Eacamiablllldo a v~ID da PEC a• 41197 

(ai 173195, ,. CJriaaa), que IIIIIIIUioa o natme e duplle 
saJn priDcfJIICII e ...,.. da AllnliaillnçiD Pdbla. 
........,. e~ palflM:os, caaaalo do dolpesas e&
aaaças pllbbcas. e Cllllllo do IIIYidlda a ...., do n... 
11'1111 Fedonl. Sen. SeboolliD ......... ·--.. ~ .. -------

EncaDIIDhaado 1 vo~ID da PEC a" 41197 
(nl 173195, DI oripm), do 1Diclaliva do .......,. da 
Jlepdbbc:a, que IIIIJddica o ...... dllpGe ... Jlllacl
pios e ....._.da~ Pllblica, .,ideies e 
....,... pollaooo, Cllllllale do...._ e tlaiiiÇu pdbli-
cu,- do alividldos ...... do Dulnlo ......... 
Sea. Balllld:a da Silva. - ••.. ..J ........ __ .:, _______ ..:._ 

Eacaa11ablllldo 1 v01a~ID da PEC a" 41197 
(di 173195, a& oniJOIII), do lnlcllbYa do .......,.. da 
Rep1blicl. q,. IIIOddlca o ..,...... e dllpGe lllllle J11111d'
pios e - da AdalaulaaçiD JlilbiiCI. ..,....... e 
....,... pall'licos, OOIIInlle do.._. e flaaaçu pdbh-

-· - do alividldos ...... do Dillrilo .......... Sea.l!miba Femoados. • ...: .. _;, _____ .:_ ____ ,_, 

Eacamiablllldo a Y~ID da PEC a" 41197 
(nl 173195, DI CIIIIJOIII), do ......,va do ,............, da 
Rep1blicl. q•IIIOdi&ca o..,...... e dlsplle IICIIn J11111d'
pios e - da Ali • 1 iijjlu Pllbllca, ........ e 
.......,. poUiicos, ODIIIIIIIe do dapelu e flaaaçu pdbh
.., --. do aliYidadoo ...... do DlllriiD .......... 
Sea. Joespba!Manaba. -~-• ..:·--- ·-

Eacallliahlllldo a vo~ da PEC a" 41197 
(dl173195, ,. a-a dos D 1 1 t ), do 1a1 • ha do 
..........,..da Jep1NiA qae lllllddll:ao ....... dloplle 
saJn poadJIICII e ....... da ~ Pdblk:a, 
ll!rolldoies e~ palllioas,........., do .......... e&
aaaças ptibbca, e CIIIIIOio de lllvidades a ...., do n... 
- Fedonl. Soa. Louro Campos. ---·--.. ·-·--· 

Eacamlftbaado a vo~ID da PEC n• 41197 
(nl 173195, DI OIIJOIII}, do lalcilbYa do PI . ._,.,da 
Repdblico, que IIIOddl&:a o ...,_e dllplle lllllle poiDd'
pios e ...,... da AdalilumaçiD l'llbli&:a, u •iidiwes e 
.......,. poll ..... lllliiiRIIe de.....,._ e llaaa;u pdbll
ea,- de -idldes a...., do Duii'IID FodenJ. Sea. Jos6 Eduardo Dutn. -·-' ___ ..:, _______ _ 

Eacamiuaado a v~ID da PEC a& 41197 
(di 173195, .. OIIJOID}, do ...... do Plaldeare da 
Repdbla, que llllllll&ca o..,...... e duplle lllln JlliDd'· 
J11D1 e - da A I .,iijjlu Jlllblioa, ....... e 
..- poJ!Doao, Cllllllllle do dospela e liDinpl pdbli
ea, eae11:io do aYidldes a ...., do DlllliiD FodenJ. · 

Soa. AlllllllioCados v .......... ·---·--·----·---· I 

En<:aaaabaada a ~ID da PEC a" 41197 
(nl 173195, aallli&<m), do illlaaaYa do .......,.. da 

29 JtepúbiiCI, que llllldl&ca o ......., e dupile IICibre J11111d'
pios e ,_ da Adlllillisnçlo l'llllbeo, MYilbes e 
....- poiOiooo, COIIInlle de despesu e liaaaças pllbb
ca, c.IIOiD de adftdldes a ...., do DulniD Fodenl. Sen. "-da'Dwlla. ___ , _______________ _ 

Eac...,abaado a vo~ID da PEC a• 41197 
(nl 173195, na Cllllara dos Depulados), de iaic•lll· 

30 va do Presideale da Rep6biJCa, que nuxbfica o ,..,. 
me e displle sobn priacfpios e aonau da Admülls
tr~ Pllbbo:a, temdores e ....,res polllicos, con
IIOie de despe&U e fi~ p6bllcu, e CUSieiO de 
alivulades & CIII'JO do ~lllriiO,I'ederal. Soa. Rober-
lo Fre•'"·------·-·-----.. --·--.. ·---· 

31 

32 

EacaauUaado a ~ID da PEC a" 41197 
(dll73195, a& Clllllra dos Dep • •11), do Jaiaaava do 
PI "' • da RepdNn que llllldi&l:a o r<Pne e dioplle 
..... poiDclpoo • - da Adaalln;iD l'lllllil:a, 
uwllnse QIIIIIOI pallllcos, CGIIIVIe de ......... e 11-
IIIIIÇII pdbli:ll, e-do_....... a...., do n... 
11'1111 Fedonl. Sea Pedro SimoD. ---------· 

Eacamlnhllldo a vo~ID da PEC a• 41197 
(nl 173195, .. aripm), do ......... a do Pliilidane da 
Rep6biK:a, q•llllld6:a o ,._e dupile lllln J11111d'
JIICII e _,_ da AdminiolnlçiD l'6bbcl, serviCioies e 
...,.... pallllcao, caaaalo de despeoas e liiiiiiÇII pdbli
css, .,_ de IIIVidades a ...., do DulniD FodenJ. 

33 Soa Adeaar Alldnde. --·---·--------
Eacam•abaado a vo~lo da PEC a" 41197 

(di 173195, .. aripm), do ilacflliva do Fliilidane da 
Jlepllblico, que IIICiddk:a o ........ e dloplle IOble J11111d'
piao e IICinllll da AdnmioaaçiD Ntbeo, .,ideies e 
....,... ........,.. Clllllnlle de...._ e fiiiD;al p6bll
cso, ..... do lllhidadoo ...... do DlllliiD FodenJ. 34 Soa Jose Alves. ____ ,!,._ .. _, ___ , _____ _ 

Eacanabando a YO~ID da PEC ai 41197 
(ai 173195, na Clllllra dos Di p I t ), do iaiamva do 
PI '"' M da RepdNn qae llllldilll:a o.....,. e llsplle 
lllln prindpiao e nonau da A 1 1 iijjlu I\JbJica, 
oerYidores e....,... paKiicos _.,do .......... e&
IIIIIGII p6bbca, e-do .,,idodts a...., do n... 

34 lrilll Pedenl. Soa Romero Juci. -·-.. ----·-· 
Apoaia cbscleplaci& DO I<UI da EIIIOIIIIa r/&41197 

. ( .. 173195, DI aripm), de inlcimva do PI ""'-• da 
-,. 41 Jõcs que IIIOdillca o......., e dupile lllln JlliDd'· 
p1111 e aannss da Allllllllilaaçi Pllbln, ••ideies e 
....,... pallllcao, CXIIIIIIIIe de despesu e liDIDçu ...,.._ 
........... de aiMdades ...... do DulniD .......... 

35 Soa. Jose Eduonlo Dutn. ~--· .. -----· 
Eacamiabaado a :vo~ID da PEC a• 41197 

(11-173195, na ~ do Jaicilliva do PI ' da 
Rep6bln, qae llllldl&ca o ,..aae e dispCie lllln JlliDd'· 
pios e - da Admiaillraçlo l\lblica, aa;idoies e 
....,... paJfllcao, Clllllnlle de dospesu e llaaa;u p6bll
cso, ..... do aliYidades ...... do DulniD .......... 35 Sea. Abdias Jolwj- ! ____ .:,. ____________ _ 

. ' 

38 

40 

40 
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86 
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IV 

El'õERGIA ElÉIRICA 
l'roi<Sia eorllra o caos na drslnbwçlo de fcua e 

ene!J!I& elt!1nca do Estado do Rio de Janerro. Sea. Bene-
dlla da Srlva. •••• _ •••••••••••• _ •• _____ ,., .••••••••••••••••• 

Criac:as 1 privaiWIÇio do serviço de eneqpa ell· 
lnea do Estado do Rio de Joneuo. Sen. Eduanlo Supbc:y. 

Pnvalizlçio das empraas do setor elkico. Sen 
Eduardo Supbc:y._ •••••••••••• _ •••••• - •••••••••••••••••••••• 

I:NGORDA 
Comelldnoo """"'"dos connos de mvesamonto 

colea- frrmados enae investidores e empresas que se 
dedrcam l cnaçlo e engorda de animais el pnxluçlo de 
le11e Sen. JODIS Pmherro. ··-······ •••••••..•.•••••..••••••. 

ENSISO 
Comr:nrfn"" saiR a sriUIIÇiD ea151rca do ensuro 

supenor brasiloim llCIIJII'Illlll o l'resideDrlo da Rep4· 
bhca e o MmiiiiO da EdrroçJo Paulo~ pela elabo
ração de rnodldas .............. Sen. Lrlcio Ak:ln---·-·· 

Illscam sobre a mviablbdade da Clnrpanha Na
CIOIIII da Malllcula - cidades de Belán, Reaf'e e São 
Paulo Sen. Ademir Andrade. .............................. -

FINANCIAMEI'<"TO (Vrde BNDES) 

FLORESTA A.\tAZÓNICA 
Dlsc:om: oobre assuntos referenres l problenrilrca 

da ncx.sta amazllrrica e seu clesflcnsramonto. Sen. Ber· 
nardo Cabnl ... ____ ., __ .. .,_ ......... - ............. --.. . 

RINDO (Vrde DENÚNCIA) 

HOMENAGEM 
lkln ?,.;· o Srmdar AaiDnlo c.tas Mlplbln. 

Pmideore do Serrado Federal, pcr sua IIIIIÇID DO podo
do da Caavocaçio ~ do Coa&nsso. Sen 
Antomo Ca-los Valadanl ... --.... ·-·--· .. ·----· 

... • 

5 & ., o Senodar -'-rio Clrlol Maplbles 
pelo seu desempeuho como l'lesiCiarll: do Senado fede. 
ral. Sen. llenwrlo Cabral .. __ ................... - ...... .. 

Ho......,.. o l'raidarle do Senado, Seoador 
Anroruo Carlos Magolbles, bem como IDIIa a Mesa Di· 
I'<ICrle demais senadores que parucrparam da Caavoca· 
çiD Exrraonlrnúra do Caagn:sso Naciorral. Sen Elcro 
Alvares. ..................... - ...... ···-······--··---··-··-·-········ 

HOIIIOIIIpl8 os membros e o Pn:sulenle do Sena· 
do Federal pelo suc:esso da c:onvocaçio exllaOidrMria e 
salrenra a necessidade do cumpnmenro das leis Sen. Ra-
mez TebeL ..... _ ............................... _ ........ _ ..... .. 

lfomenaae!a a escola de samba Caprichooos de 
Pilares por seu euredo que 1e111 como lema "NeFr On
sem. Negro Felt!, Nep Benl'. Sen.llenedrra da Sdva. .. 

HOMENAGEM PÓSTtJMA 
Me...,.... de pesar pelo folerineniJO de Gonldo 

Galera. membro do l'lnldo dos Trablllrldlloes. Sen Ra· 
mez TebeL .... .......... ....................... .. ............... .. 

106 

303 

359 

223 

103 

270 

217 

309 

h 

Manrf'esra seu YOIO de pesar pelo faloc:rme1110 de 
Geraldo Gartra. Membro do Panldo dos Trabolhaclom. 
Levy Dias. -·-··-··"''""-"" ... ,_ ............. _ ......... _ .. .. 

llomenrraom p6sluma 10 Membro da Dlroçlo Na
cremai do I'T, Gaaldo Gon:ra Sea. Eduardo Suplrc:y .... 

l'rr:sla ............. 10 Plnldo elos 'Tiabolhadom; 
por IIIOIIvo de 1011 lP aniverúno Sen. Benocbla da Sr!· 
VL 0000000 ooooooo-·--••--••• ooo --• oooo-oooooo••••-••-•oeo 

Hom O& m p6oruma a Sr< ~lcrra da Rrva. espo
sa do coloaizador Anosro da Rlva. Sen. Júbo Campos 

Homenagem p6otuma ao Plnror "elson NóbRga 
Sen. Abeiras Nascrmenro.·-·-·· .. ······-................. . 

Auocia-sel Praidencra da Casa com as manrfes
taçiies de~ de pesar ao 8111Sra plúbCO Nelson 
Nóbn:ga pn:sladas pelo Senador Abeiras Nascrmonro 
Sen. Eduardo Suphc:y ...................................... -· 

HOSPITAL (Vrde SAÚDE) 

IMPORTAÇÃO (VIde LICECIAMENTO) 

IMPRENSA 
Comeurfnos acen:a da n:porragem publrcada 

pela n:vrsra Veja sobre o ll'llbalho desenvolvido pelo 
programa Comumdade Solldúta. Sen Gurlhenne Pai· 
mara .............. _,,, ................................. _., ........... . 

Comr:nra 1111110 pubhcado no Jonral da Cidade, 
que revive a mem6na hrst6nc:a dos inoonf"rdellres miner· 
ros e denuncia o lboadono das esralageus de Caneua e 
VIIJUiha. Sen. Jrlnra Manse ........................ - ... - .... .. 

Cntrca n:ponazern leila pela n:vrsra Veja a 
n:speuo do sandrcallsta Chrco Mendes e de sua pn:· 
tensa n:laçlo com a Pollcra Federal Sen. Mann• 
S1lva . .......................... - ............................................. . 

0010 
Comenta a siiii8ÇID colamrtosa da lllllde do ,_ 

DO BruiL Sea. EdUIIdo Supbc:y ....... - •• ____ ., ____ , 

1!\'DÚSTRIA AUI'OMOBuJmCA (Vrde ACORDO) 

34S INVESTIMENTO 
Necesrrdade de 111111011111 da oferta de iavesiUnell· 

IDs 1111:101111s e esrnogerros no sisremo OIIII"FlrCO brasl· 
Jeuo. Sen Mauro Mnnda. .. -·-·-·· ....................... . 

347 IRRIGAÇÃO 

3SI 

Ntc"SS""ocle da implemenraçio de um JIIOII'Illllll 
de impçio oa fiiPio Nordeste. Sen Antonio Carlos 
Valadms ...... - ....... - .. _ ................. ···-···---·-.. 

LEI ESPilCIAL 
Comenta en""MMr._tos a ....,..., da 'Leo M' 

353 (PLC ,. 78NI, que IIISIIIUi - ....... saiR despor· 
10) Seu.EicioAJ---·•oo••••-••••-•-

CornentúrOS acen::a da 'Ler Peli", Sen. Gelsoa Camora. _______ ., ________ ., _____ _ 

Relaro- das rd6las princr ............... .. 
8S 'Lei Pel~". Seu Artur da T6vola ........ __ .... __ ., ... _ 

Ir 

8S 

8S 

86 

86 

271 

273 

14 

104 

273 

11 

304 

125 

129 

135 



U!rl1l (VICio ENOOIIDA) 
Daeam: ......, a cnoe ela pocu6na lcnen. S... 

Osllllr Dw -·-·· .. ·---··--"··----··--·-·-··-·-·-

l'lupaoW pora soluciCIIII" a crise ela .,......, Joi. 

1e1n. Sen OsmarDw ·-·----··----····-

U!rl1lEMPÓ 

Alena pora • ponla de quabdacla do - - p6 
llllpCIIIado. ...... "llldallnalaldo" .. lllllado illlemD 
........... Sea. Osaaiol u ....... --------

Apoia I impL Ecnnç:ID do &. i i E 1 ., lllo au
llllllillco .. iwjJarla;llel ela...,... ...... que,..,_ 
ce .. ........,. •. • Sea.JaboCialpal. ·--····-·· 

(ONU) 

Faz ...... doa ll:lbalbol da 52" ....... ela"'-"" 
bJáa Gerol ela ONU,., pllfado de Jla17-12-9'7 (Repa-
bllcaçlo). Soa.lfumlleno ........ ----·--·-·-··-

Foz aelaao doa ll:lbalbol da 52" ....... da Asea
bláa Gerol da ONU,., pllfado de lia 17·12-9'7 ~-

blicaçlo) Sen. Humberllll-.---·-··--·-····--· 
PARECER 

....... fll.7211l8- Qwnjglg de"'- ........ 
-. oaln o PLC fll. fíti/117, (11116881!16, u ....,a), 
de iaiaaava do 1\ •rm da lcpdbln que dupCie oo
...., .. -do ............ 011 <nbçlo dollaw, dll"lli· 
• e Vllons; a Jft"cu;lo ela Mll•nçln dos- Fi· 
.........., pn .. llfl:dol JIIWIIIIII -loi; ena o Cao
oelllo de Caatlole de Almdade Fiwaociau - ClOAP. 
Sea.l..eV)'Dils. ------~----

..... r# 73t98 - OQ 'o de o • • '1;ln. 
Jlllli;a e Od .. ,.;, oa1n o I'LC fll.fíti/117 (1112.6181!16. 
.. anp). de h o ••• do ft ..... da ltp'N" 
..... dupCie oaln ......... de ......... 011 _._. 
de beas,.....,. e Yllanl: a pe;WjjiD da ehnçlo do 
s- FiDiaooinl pn .. 111c:a1111 ,__ ... lei: 
ena o Coaoelbo de Coa110le de Alividades Fln&D· 
ceiru -COAF. S.... Ramou 'fuma.--·--·---

.......,. ,. 741911 - c . 'a do Cmm•riçlo. 
Jlllliça e Cidadllllio, ....., a ......,. fll. !121W, do Se-
llbor ........... da llepdbbca. .... • liiJIIUVIÇID 
do Slllado .......... o ..... do Sr. Joe6 EDoldo Rodri· 
.... de Saquoim do SUperior Tnbaaal Mduar. Sea. Jto. 

-.naaa. -·------·--·------·----
Pincor,. 751118 - c..m- Dnlan. que ...... 

- Ndaçlo liDai do I'LC fll.fíti/117 (1#2.688196, .. ari
pm), de illlcilliva do PleoideDIII ela Rep6blll:l que dio
pi!e ................ de .......... ou ..... ~ ... beao, 
~ e Ylba. a '""""*"da ••• ;· do..._ 
liaaaain>pn 01...,_.......,. -loi. ena o CaD
ICIIIo de Caatlole do AliVIdlclas P- i • - ClOAP. 

S.... a-ldoCUnbaLi- -----··--·-··-

17 
381 

Plncorcnl lsl!moalu riA 2 e 3 .,I'LC,. 7INI 
<"' 1.1591!1!, .. ........., que -IIIi- pnis -..... dosponD. S.... Anar daTlvola. ••••• _,,_, ___ , 

.....,...anllobleuE-.snl2e3.,PLC 
... 78N7 (aii.IS!MI5, .. odpm), q ... insdllli ......... 

21 .......... delparlo. .... .._()i•Mrilba --·-··· 
Discuando o ........,. fll. 7INI (III 1.159.95, na · 

IXIJOm}, que aallli-,.........., deopana. S.... ElaoAiv ..... _______ , _________ , 

...,_aallsh ••srJ112e3.,1'LCnl 
71N7 (,.1.159.95, na anpm), q... iaodllli....,. ae-

368 .................. SeD. ........... Sdva.--.-... 
Duculwdo o ......... ,. 7INI (1111.159.95, .. 

onpm), q ... lalllllli - pnis oaln clelpanl> S... • 

.... EdulrdoDuba .. -----·--.. -----· 
......... ,. 761!111 - ~\eluDiu', ela Coonn .. de 

119 Jldliilel P h+es e~Wa&Nw:blll..-o I'LCal471!16 
(ai 1.2211195 ... Ollplll), que alraa. Lei ,. 7.565, de 
19-IU6, pn iacllllr lap6lose de c1ea1nD;1o de...,._ ve.Sea.l......,.,., ........... _______ , 

Pncer ,. 77/98 - ~de cammu;~<~. 
91 JusaçaeN.,..,a em...,._a....,..daOwni•., 

do RelaçGa e.- e Dofeu N-..1, ....... a COOI· 
liiDaonaliclade do PLC ai 47196 (all.229.95, aa on-

371 pm), que ....... La ,.7.565,de 19-IU6,poraiacluar 
lup6oese de dellluiçlo de-Sea. ......... ,._. 

Pnceranl(......,o....,da......,.)doPLC 
fll. 47196 (ol 1.229195, na onpm), que altera a Lei 
,. 7.565, de 19-12-86, .................... de deslrui
çlode- S....Joo6Aplpiao. ---·--·-· 

......... ,.7&'!18 ............. Dnara. que ...... 
-l!lllaçlo fiaal do PIX. ,..32H1 (1115241!11, .. IIIi· 
JIID), qae llpi'OVI O leodo do~ de Coape
~ B D Jil!!l IDdullnll e ,_. o D walwiDIIIlto. 
ri • 1111o _.. o a..ven. da Rep!lhhra Pede:iiliva do 

I llnoll e o 0...0.. da Jl.epdllbl:a........,.., 11-..., 
12-2-9'7. S.... a-JdoOIIIbaLIIaa. ---

...... .,.'19198 -o--~ .......... 
-IIOIIIIÇID liaol do PIX. all44197 (1115241!11, .. IIIi· 
JIID), ............ o ....... doAcanlocle Cuopaaçlo Cul-
111111, cel*wlo- o Cloolmo da Rep6bli&:a Pederali- . 
va do Bluil e o Oalvenlo ela Repdbla Orielllll do Uru
JIIIIi, 11D ....... - 16-104 S.... Raaaldo Omha 

5 Lima n•••-••-oono•--••--••-•oonoo•--••• 
......... ,.1111!18 - Qwnjglg Dinllan. qae ...... 

- l!lllaçlo liaal do PIX. ,. 41911 (111450'97 ... ari
pm), q... aprova 01-ela Dedaaçlo Cooslilllliva e 
dai E·•nlfns da Owmnrid* dai ,.,_da LIDpa Par
......, auimcJno .., Lilboa, em 17-7-96. S.... Rooal-

118 doOIIIba Lima.-.. -·-·-------·---· 
..... ,. 81/98 - Ownis+ de Conmllliçlo. 

JuaçuQcladlm• fiii"IJ& loledaçloporao...,.. 
do 1111110, ela 1'11:,. 41111'7 (all73195, .. Cllipm), ..... 
lllllddicl o'"8ime e duplle oaln ... l)iol e-da 
Adaliollllaçlo Jlllblil:a, ••idwes e .,..... poltllcOI, 
IDIIIale de ........ llaaa;al polblil:u, ...... de 
iilividides ..... do Duailll Fedonl. SeD. .......... 

118 ....... -·-·-·-.......... _ .. __ , _________ , 

v 
..... 
122 

124 

125 

125 

127 

243 

247 

261 



I " 

VI .... "• 
Parecer nl 82198 - Conusslo n.-&. que lpR· Apadec:e 10 ex-Uder do I'I",SenodorJOS<! 

senra a redaçlo final do PLC nl 781!17 (nl 1.15911)5, na Eduardo Du1111. pelo bom lrlbalho desempenbado por 
DnJ"m). que msnllli ncmw genus sobre deopono Sen elo Sen. 5áJjo Machado.-··-·····- ·····-·-··- ····-··-···-· 310 

Carlos PalroániO.-·-·-···-·-··-··· ···-·----··-·····-······-· 317 CUmpnmenlOS l postura do l'artldo dos Tr.~balha· 
Parecer n• 8311)8 - Comissilo DI....,.., que apre- dores duranle as sessiles Sen. Leonel l'ai•L ····--· . -····· 357 

senti a redaçlo fmal do PR n•llii)S, que au10nza o Es· 
POÚl"ICA ECON0MJCO.RNA!IõCEIRA tad.> do Moro Cllosso a elevar,~ e em ca-

dler excepaonal, seu hiDI"' de ondlvulamento para rw Relaaona medidas econGmicas adoladas pelo ()o. 
de emissão, mediante orenas públicas, de LelrBS Finan- vemo amai com enos IX>IIICIIdos por pernas antmc>-
"''"' do TesOI.UO do Esrado do Mab Cllosso - rn Sen. 05mar DI• -··-·· .. ···-···· : ·-··-··-······-·- .... 17 
I.FTE.\IT, delbnlldas 10 1!110 de IIII dívida mobih6na Crinca aos paca...s fiscal e monellrisla encanu-
venclvel no 1• semes"" de 19118. Sen. Ronaldo Cunha Ilhados pelo Oovemo 10 Congmso Naacnal. Sen Jlin1a 

Lima ·-·-·-----·-··-··-··-·-···---·-·--··· ····--·- ·- 330 Manse •• ·········-·- --······· .. ·-···-···· .. ··-···-··· •.••••..•..•..• 277 
Parecer n• 84198 - Conuailo n.-&. que apre-

POúnc:A NIERNACIONAL senti redaçlo fmal do PR nl 911)8, que IUICnZa a Rcpd-
bbca Fedenuiva do Bnslla ......_. opeiiÇio de a*h· Conlm a msiauaçlo de lpllio ao possívellllque 
ro .. ..,mo c:om o BIIIIC:O JIIIII1IICIORII para Ra:onslru!:iiD n111111r dos EUA 10 Jaque sem nm llllior empenho me· 
e Desenvolvunearo - BIRD, no valor eqwvalea"' a IIIi cbador do Oovemo brasJleuo por uma soluçlo padr~~:~~ 
USSISS.OOO.OOO.OO (COIIID e c:inq_.. e cinc:o milhiles Sen. Eduardo Supbcy. ··-·-······-···· ............. ····--··--····· 100 
de d6lares ~). de pniiC>pal. desiUIBndo-

POÚl1CA ORÇAMENTÁRIA se os ........_ 10 1Wac:iame1110 pan:ial do Projero de 
Suporle 1 Refcxma do Selar CHnaa e Tecnologia- Ala fndulos de desa14Heao e junJo llllda .._.. 
PADCI"IDI Sen. RonaldoCunbaUma. ....................... 341 elllapOiam o Olçamonlo da UIIIID. Sen. Jlfta Manse. •••••• 277 

Parecer ni1!SII)8 - Conusslo Duelora. que apre-
PRIVATIZAÇÃO (VIde ENERGIA EIÉI"RJCA) sen1a a redaçlo fmal do PR nl12198. que aiiDRZI o Es-

lado do Espinm Sallro a llliiiSfenr para a Ca1XB llc:onô-
PROGRAMA DE GOVERNO mica Federal - CEF, d6biiDS jluHo a mmllliçi5es finan· 

""""' pnvadas, no valOE IDial de R$26.041.331.49 AJndece ., Presldenle Femaado Hennquo Car-
('Vmte e SCls m1lhões, quareata e um aul, trezentos e doso pelm J110P11111S e obns nec>1rwl• na.......,Nor-
tnnta e um reus e quan:uta e DOYe centavos), apurado deste Sen. Gmlhonne Palmeira. •• ·--···-··-··--··--·--· 261 
em 28-2-97, ao lmb110 do PnJsnma de Apoio l Rees- Connauca o J!101n1111 a ser c:umpndo po., Se-
lnlturaç8o e ao Ajuste Fiscal dos Eswlos. Sen Ronal- nhcr Presodonle falllodo Henrique Cardoso em IIII Yl• 

do Cunha Uma..·--·-·--··----··--·-·····----··-··-· 342 1it1a Alqoas Sen. Gwlherme Palmeira. ·····-·-····-·-·· 261 
Parecer ,. 8611)8 - Comisslo Dueron, q110 apre-

sen1a a redaçlo final do PR ,_1311)8. que IIIIOriza o Es· PROJETO bE LEI 
r.do do Plrll a COOiniW, JUDIO l Caiaa Ecoa6nuca Fc- PLS ,.4001!,que allaaaLoi ,.9.536, de 11·12-97 
denl- CEF, opiiiiÇio de a6hro que coasiSie DI IQIDSI• que "Mpl11111e111& o podpúo 6aic:o do art. 49. da Lei 
Çilo. pela CEF, de aéd!IDS dendm por lllslillliçiiea finln. nl9.394, de 20-12-96. Sen ......... ll'llaYL ---··•·•-•• 24 
<ens pnvadas ao Eslldo do Pld. ao monlllnle de PLS ,. 4111)8, que dapile aobre a ioonçiD do lm· 
R$24.211.332.47 (vm"' e qu1110 lllllhõos, d.....,ros e posro Sobre l'lodublllodollriabzados - JPL DI aqWSI· 
oaze miL lrezeniDS e lrinll e dou reau e quarenla e sele çlo de ..-.6wiS pm.o a ..... aollll!namode I 8 ms, 
C<lltiYOS), va!OE es1e apundo em 28-2-97. Sen Ronaldo bem como por peaoas por!wlora de deflc:ienaa lisa e 
Cunlla Lima. ·-···-·-····· --··-·-··----- ·-·-···-······--· •• 344 - desnnados 10 uanspone escolar. Son. Ronan Calhe!-

PARTIDO POúnCO (VIde CONGRATllLAÇÕES) ros ......................................... - •••••••• -·-·----··· ........... 2S 
Encaminhando a vollçlo do PLC n~ 66/97 

Propile cohsaçJo ...,.PI" e PDT Da eleoç6es do ,,. 2.6881!16. na ...,..,., de lmc:iaava do Preadeate da 
Eslldo do AmapL Sen. Sebo- Rocha -··· ······--··-·· 103 Repúbhc:a. que dlspile sobre os crimes de ·~av.....,· ou 

CUmpnmenl& o Senãr .Joll! Edlwdo Dulla por oc:ullaçilo de beas, dlmros e valores, a preveaçlio da un-
seu 1nbalbo como Pres- do Par1lc1o dos Trabalha· hDÇio do as- lbwlcelro para m llkia previslOS 
dores na CICaSISo do encenamen10 de reu manclaro. Sen. nes11 lei, ena o Conselho de Coa110le de Anvidades Fi· 
Eduardo Supbcy ••• -·---··-- ----··--····-········-···-··-· 306 nanc:ans- COAF. Sen. Pedro 81111011. -··-··---··-·· .••• 109 

AJradec:e o lpoio de - CCIIIplllheuol do PI" Encaaunhaado a voiiÇio do PLC n• 66/97 
d......., seu IIWidaiD e COIIIIIIIio:a a piSIIFIII da hdenn· (nl2.68&'96, IB onsem). de illic:iabva do Preoidenle da 
ça do pallldo ao Senador Eduoldo Suphcy Sen Jos.! Repdbbca, que dlspOe sobre os crimes de ·~av~pm· ou 

Edlllldo Dull1l. -·-···---··----------··-·-... •• ···-·-·· 306 ocullaçio de boas. direiros e valores, a prevençio da u~-
CUmpnmenl& o Senãr los<! Eduanlo Dulla por hzaçio do 1ls111n1 finllll:oiJO para os dlc:tros )lleYISIDS 

sua aruaçlo como Plaide""' do Panido dos Trabalhodo- 11es1a lei, ena o Conselho de CoaiiOie de Anvidldes Fi· 
res. Sen Elao Alvares. .............. ----- . • .•••.••• .• •••. . 307 .......,... - COAF. Sen Romeu Tuma. •....•......•...•.. 109 

.. 
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PLS nt 4MIS, que IUII>nZ& o Podor Eoocubvo a 
renegoaar as diVICiu ele Olftl'lesas .JIIIIlO ao s- Fi-
nanc:euo l'libkoo Feclen.l. Sen Emancles Amonm ......... .. 

Encanunhando a votoçlo do PLC a• 78/97 
cn• 1.159195.na Driaeml. que insllbll normas pr~~s so-
bn: despono. SeD. Benedll& da Silva ............................ .. 

Apeoonla pojolo que Yl8blbDna I cnaçiD de IIDia 
espb: de "pqnaDa ele llllllbo" ls .....,..~~soca e jlriloca 
para o caso dasOIIIivldlmona. Sen. fmlllllos Amanm. ••• 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Ellc:amiDbando a VOIIÇio do PR all3198, que au

tonza o Esl&do do Pad 1 conlrllar, junto l Calxa 
EconGm•ca Federal - CEF, operaçlo de cn!dlto que 
conSJSie na aquisiçlo, pela CEF, de cn!dltos dendos 
por insulu•ç6es fiiUIIICelras pnvadas jWIIO ao Esl&do 
do Par:!, no IDODI&Die de vm1e e quauo mllhêles, du· 
zcntos e onze DUI. trezentos e ainta e dois rems e qua
renla e sele CODIIVOS. valor esle lp1113do em 28-2-97. 
Sen Adenur Androde ........................................... . 

PROPAOA.''IDA 
Proppnrt• eapnosa feita por empre• ll&eas 

sobn: ofertas de passopns Sen. l.uclo Alclnllr.l. ........ . 

REFORMA ADMINIS'BATIVA 
Refonna Admuuslrallva Sen. Epodao Cafelelra. 
lhsame sobre o prodvel run da esralllkdade do 

semdor pllbkoo com a VOI&Çlo da Ref'orma AdnuOISila· 
nva Sen Ramez TebeL ............................... - .... . 

Eopile .,.. JXlOÍÇio em .elaçlo i Ref'orma Adlm
OISirallva e op61a a Dplmio do Senador Ramez Tebol 1 
n:spe110 do run da esl&billdode para fllnc:lcJúnos polbk· 
cos. Sen. Owlhomle Palmeua ................................. . 

Cama o Jllllol'au- de oporllDdodos .... o ... . 
fiofi:açaa-IIIOIDIOIOda Jldina AdmaisniML SaL JdmaMame, .,, 

O.DCS o fim da ..,.,. ....... do aervidor plbllco 
propiiiiD pela RefGnlla ~Soa. Jllaia Marise. • 

Enalleee os lrlbalbos lalizados pelo Senado Fe· 
dera! para a n:ahzaçlo da rofonna adnuniSirallva. Sen. 
Olonlel Machado , __ , ............................................ .. 

Conlla &< rofonnas da Plevldenaa e AdmuuSDa· 
bva Sen. Sebaslilo Roclla. ................................ .. 

REFORMA CONSTII'UCIONAL 
Conlra 1 proposl& de "'fonna COIISIIIUCIODII do 

Depwado Mao Teoxeira, a qual estabelece novo pafodo 
ele leYISio da Carta M..,.., de forma a pemunr a im· 
planraçio ele uma ..,ronna poll'bca por 111010 ele q-
ele 1n110na absohua. Sen. Nabor Jlbuor .................... -

REFORMA I'OÚJlCA 
Comendnos ......, da roforma polílica. Sen. Na-

bor Jllnior ............. _ .............. __ ................. . 

REQUERIME.''ffl) 
Requcnmento al92198, ele infOIIIIIÇio. sobre R

passes financeiro5 efetuados para o EsiOdo de RoDd&da 

.. 

..... 
e sua opbcaçio em obras ele infn ... lrUIUra. Sen Eman· 
dos Amonm -·---...... _ .. , ........... _, .............. . 

315 Requenmeam nl95198, sobre dendnc11 da Funda-
çlo SOS Amazllola. de YIOiaçio da fnln1t1111 brasdeua 
de sena de Moa por IISIIdeumos peruanos, e aslhOCbdas 

328 a ~ romadas pelo EKErcuo, Polk.a Federal e lbama. 
Sen Romero Jucl ............................................... .. 

EncamiDha l Mesa .equenmen10 para que ~· 
358 enviado ao MllllSIIO da Cullllra. 1 fim ele que seJam ..,.. 
386 hzadas eSIUdos Pll3 a reconslniÇIO das esw....,s ele 

c..mras e Vaqpaha. Sen. JÚIUa Manso ....... - ......... . 
Requcnmen10,.,. 128198. de mformaçio, ao MI· 

OISrálo da Sllllde, sdJte clenllncias conlla a coordenaçio 
.e...,.W da Fundaçio NaciOIIal de Sadde em Ronuma. 
Sen Eduardo Suphcy ........................................ .. 

Requen11101110 ,.,. 129198, aohCII&ndo iDfOIIIIIÇiies 
ao Mwslirlo da Fazenda, sdJte a dlvula do Esl&do de 
Sio Paulo. Sen. Eduardo Suphcy ............................. .. 

SAÚDE 
335 lhsame sobre O quadiO da saolde DO BrasiL Sen. 

Ney Suassuna. ..................................................... . 
Louva o lllholho leaiiZIIIo pelo Hospital Nopo

leio Laweano, an Joio Pessoa e pelo lbp1tal do Cln-
2'17 cer, em Campona Clrande, ambos 111uados no Esl&do da 

Par~~'ba. Sen. Ney Suassuna. ...................................... .. 
PloblemADca da assislhaa IMdlca suplenva 

9 Sen JÚIUa Manse .............................................. .. 

SECA 
11 A seca 110 Eslado ele Seqppe. Sen AniOIUo Carlos 

v~.----... - ........................... ·-......... . 
SERVIDOR PÚBLICO CML 

14 Estabihdade do aemdor pllbbc:o. Sen. Epllleio 
Cal'elal3. .......................... ,,_, __ _,_, __ ,_, 

15 Defende 1 esllbibd*'e do semdor público Sen 
Ney Suassuna. .......... - .................................... .. 

15 (STM) 

262 

300 

Panlbeldza o Oenerai4>-Emdto J<* Enaldo 
Roclri&ues SlqUCila pelo seu DOVO C1rJ0 ele MllllSIIO do 
Supenor Tnbanal Mllillr. Sen. Leonel Paiva. ............ .. 

nJRISMO 

NeceSSidade ele maior clesenvolvuDenr IWfsllco 
em Alagou. Sen. Rellan Calhelros ...... .,. ___ , , __ _ 

USINA 1ERMOE1ÉI1UCA 
Cadinna ... JllllldFoçlo 110 pajelo ele COIISil1IÇio 

da U8111Termoelllncaele Clubl Sen.JuboCampos. ·-· 
96 Apóia parnapaçlo do Senador lul1o Campos no 

projeto ele COII5IIuçio da UnDI Tennoel&rica ele Cuiobl 
(MI) Sen. Leonel Paiva.. ....................... - ........ .. 

9:! varo DISTIUTAL 
Polkmca....,.do YlliD cbnlaL Sea. Nabor Jdnior. 

varo FACULTATIVO 
VoiO facullllllvo. Sen. Nabor .Nmor ................... . 

" 

8 

104 

295 

295 

295 

J.l9 

9 

86 

357 

364 

356 

357 
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I 

II 

Encamrnhando a votaçlo do PLC n• 6IJI'T7 
Cn! 2.688196. na cngem), de imaabva do I'R:Sidcnte da 
ReJIIlbbca. que dispõe sobre os cnmes de "lavogem" .., 
ocultiÇ:Io de bens, cllrertos e valores, a prevenç:lo da uu
hzaç!o do sistema financeno para os rlícllos pre>'istos 
nesta ler, ena o Conselho de Controle de Aavulades Fi-
nanmras-COAF .................... _.-........................ .. 

Parecer oral às Emendas ais 2 e 3 ao PLC 
n• 78197 (n! 1.159/95, na ungem), que UISIItur normas 
senas sobre despono. .......... .. .......................... ___ ...... . 

Relato sucmto das ilk!ias pnncipou constantes aa 
"Ler Pel~" ................................................................. . 

BELLOPARQA 
Alerta para a inYJaiH!odod• de se fazer cumpnr o 

art. 66, pelo qual 1 Urulo enuunl as cartelas ofiCiaiS 
Aparu: ao Sen Edlson Lobio. ........................................ . 

BENEDITADASILVA 
Encammhando a votaçlo da PEC n• 41197 

(n! 17.1'95, na origem), de iruc:IM!va do ftaidente da 
Repúbhca. que modifica o re&ime e cllsp&: sobre pnncl
piOS e D<lmiiS da Adaunisllaçio l'llbbca, ,.rvidores e 
agentes pollacos, controle de despesas e fmanças p6bh
cas, cuslero de aavidades a carao do Ihscnro Fedoral .... 

PR:sta homenagem ao Partido dos Tl3balhodores 
pormoQvodeseu IFamversáno -·-·---......... , .... __ . 

Ptotesta contra o caos na cllstnbwçlo de 6gua e 
011eQ110 elmc:a do Esrodo do RIO de Janeiro. ..... , .... _ .... 

Parecer oral ls Emendas nRl 2 e 3 ao PLC 
a• 78197 (n! 1.159195,na onaem), que Wbbll normas 
senas sobre despono. ............ - ................ ·-· .............. .. 

Encaminhando a votaçlo do PLC n• 78197 
(n! 1.159195, na onaem), que mSbtur normas ger111s so-
b"' desporto ,_,_,_, __ ,, ___ ,,_,_ .... __ ,,_,_,_, 

Cumpnmenta membros do Senado Federal pela 
IIWIÇio dunlnte I Convocaçlo ExtnonbMiia do Con· 
I"'SSO· ............................... --.. -·-.. --·-·----·-.. ·-·-· 

lfonleaasela a escola de samba Capnchosos de 
Pilares por seu enredo que tem como tema "Ne1113 on-
gem, negro Pelé, ne1113 ~·. ................... . ..... • . .. ... . 

BERNARDO CABRAL 
ComenWio acerca do a11mero de representantes 

dos Estados do Ac"' e Amazonas no Congresso Aparte 
ao Sen. N•bor Jllnior ............ _ .................................. . 

RcRexOes a respe~to do •oro facultltrvo. AJIIII!e 
ao Sell Nabor Járuor .................... ·-·-· .................... . 

Discorre sobre assuntos referentes l prohleml.lica 
da floresta amaz&uca e seu deslbest~Unenlo ............. . 

Homenagera o Senador Antoruo Carlos Masa
lhies pelo 1eu desempenho como Presrdenre do Seaa-
do Federal ............................................................. .. 

CARLOS QOMES BEZERRA 
FLS n" 46/98, que IDIDa olwrpldna a mcluslo no 

cumculo escolar de 1• pu de mal&ra relativa l educa-
çlo para o ln!nsito ...................................................... .. 

l'lic-

122 

122 

135 

130 

32 

86 

106 

12S 

328 

3S3 

3S3 

9S 

9S 

217 

345 

313 

" 

.... 
CARLOS PATROCbiiO 

CongraiUia-se com o Senador Nabor Járuor pela 
mamfeslaçlo 1 resrerto da necessrdade de uma refonna 
poUuca parad4na ampla. geral e duradcxu:a Aparte an 
Sen Nabor Járu« . .............. - ......... - .................. 93 

Panocer n" 82198 - Comrssio Duerora. que apre-
senta a mlaçio fiaol do PLC n• 78197 (DII.U9195, na 
ongem), que msumr normas genus sobre desporto ........ 317 

CASIIJ)() MALDA.'IER 
Congrmula-se com o Senador llenwdo Cabral 

por oua plataforma de inlei'ICirlZIIÇio do desenvoiYJmen-
to na regrão amaz6ruca Aparu: ao Sen. llemlrdo Ca-
bral ........................................................... ·-····· 219 

Cnaca a contnbuiçio sindical que a CNA - Con-
federaçlo Naaonal de Asnarltura. vem cobrando erro-
.......... de pequenos asncul=s. .. - ........ _ ....... - .. 366 

EDISON LOBÃO 
Ihseuundo o PLC n" 78197 (o! 1.159195, aa ori-

gem), que mmmi normas gerais sobre desporto ............ 129 
Cumpnmenla o Senador Bemardo Comi pela 

sua decllcaçlo aos intaesses do Esrodo do Amazonas. , 220 
Conllder.lçi!es acen:a do aumento dos endrvrda-

mentos interno e externo do BrasiL -···-··- ·-·· ......... 22S 
Cumpnmenr.a o Partido dos Tzahalhadores pelo 

seu 111"aruvmmo. Apane ao Sen. J~ Duna ............. 232 
Cumprrnrenr.a IDdos os seaadora pelo empealro 

dwante a Convocaçlo Extraordrnina do Correres.., Na-
ClOnai """""""""""""""""""""'""""'"""""' ............... 347 

EDVARDOSVPIJCY 
llomoaagem póstuma ao Membro da Dueçlo Na-

aoaal do PT, Oeraldo Oaraa --··-·----·····-·-·-·. as 
Conaa a IIWIIUIIÇio de aporo ao passivei 11111q110 

mihtar dos EUA ao Iraque sem um maror empenho me-
drldor do pemo bnsrleiro JIOI' uma soluçio pacifica. • 100 

Agradece l Senadora Manna Sdva pela criuca 
ferta l reportaaem da rev11ta v• sobre o 11ndrcahsta 
Cuco Mendes. Aparte l Sen Manna Sdva. ................... 266 

Assocra-sel PR:srclencia da Casa com as marufes-
tiÇi5eS de homeaaaem de pesar ao artiSta plúlico Nelson 
N6b"'ga prestadas pelo Senador Abcllas Nascuaemo. ••• 273 

Comenta a srtuaÇio calanutosa da saúde do lncllo 
no BllWI .................................................. _,. .. _.,,_, 273 

Sohcrta b'anscriçlo aos Aliais do Sauodo Fe-
donl do restante de oeu pronUIICiaiiiODto sobre a sarlde 
do lndro brasrleuo, bem como do requerunenro de infor-
maçi5<s ........ , .. , ___ ............ _ ....... , .... ___ .... _ ............. 273 

Requerimento n!128/98, de urfonnaçlo. ao Mr-
msll!no da Slllde, sobre denrlncürs cmaa a coordenaçio 
regional da Fundaçlo Nacional de Saúde em Roranaa. •• 294 

Requenmenro rJI. 12SW8, oobcillndo ml'ormações 
ao Mlllistino da Fazenda sobre a dfvida do Estado de 
Sio Paulo. ........... _,_,_,_, .. ,_., ............ - .. --......... 295 

Crlbcas l pmriiWIÇio do oemço de eaergra eló-
tnca do Eslado do Rro de Janeiro ............................... 303 

I• 
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IV 

Faz relaro dos llllbolhos da 52! Sesslo da Assem
blila Cleral da ONU, ao período de 1• a 17·12-!17 (Repu· 

bhcaçlo). ···-·---··-··--···--···-··-·-···--··· .. ··-·-- -·-·· 
Combale l unpwudadc na infidebdade parudjria. 

Aparte ao Sen Humbeno Lucena. ·--···---··--··--·--·· 
PLS al431!18. que al10ra a Lo!.,. 8.213, de 2-1-7-91, 

que chspõe sobre os Planos de Benefic•os da Prevur.!naa 
Social ·-·-··- ·----···-······ ••••••...••.••. ····-·· ·-···-·---· .... 

Parecer n• 76198-Prehminar, da Omussio de Re
lações Extenores e Defesa NacJoaal sobre o 
PLC nl 47/96 (al I 229"!15, aa ongem) que altera a 
Lei n• 7 .565, de 19-1 l-86. para incllur b1p6cese de eles· 
lrUIÇio de ....,.,.ve .. ·--·····-······-··-.. ·-··--······· ......... . 

Faz n:laOJ dos ll1lbolhos da 52" Sesslo da Assem· 
blé.a CleraldaO:'ro,oo pedododc Jla 17·12-!17 (Rqu· 
bhcaçlo). -····-···o 0000 o·-············ .. 0000 o 00000 00 o-··········-
JÁDER BARBAUIO 

Ellc:amlahoDdo PLC nl66H7 (al2.6B&o96. Da on· 
gem), de iniaaliva do Presldenre da Repolbhc:a, que dis· 
pile JObre os aimes de •~avqem• ou oculraçio de bens, 
dJreJtos e valores, 1 pn:vençiO da 1111bzaçlo do mtema 
fUJaiiCOiro para os Jlícllos prev~stos aesta lei, ena o Con· 
selllo de ConliDie de Aavidades FUIIII<elriS- COAF •.. 

JEFFERSOS PÉRES 
Congranda-se com o Govemador do Estado do 

AmazoDas pelo aro que baixou, suspendendo a mstaJa. 
ção de 111311eeJraS asiibcas neste Eslldo. Aparte ao 
Son Bc:mardo Cabral ....... _ .................. -........... ....... •• 

JONAS PINHEIRO 
Dlfu:uldades aa sencultura brasilena. Apane 10 

Son. Bc:mardo Cabral. ---··-·-·----·-·· .. ---·-·-000-

Comendrios .....,.. dos CCIJ..-m de inveslimonro 
colebvo firmados ontte inveslidores e empn:sas que se 
dodJcam l cnaçlo e engonla de ODJmais el produçlo de 
leJte ............... ···-·-.. --···-···· .. ··-·-··-·--··-·--·····-· 

l'nllesla con11a a alUde ~ do Oqpes&o 
NICJCIIIIIIiono: l cnse DO .....-de~ de bmKila. ... 

JOSAPHATMAIUNHO 

Encammhando a vocaçlo da PEC n• 41"!17 
(rt' 17:WS, 111 OIIJI!III}, de iniculbva do PlesKionse da 
Repo1bhca. que modifica o resune e chspõe scbre pnnc{· 
piOS e normas da Adnunulr.IÇio l'llbbc.L seiYidores e 
...,res poUacos, contnlle de despesas e fiii&IIÇIL• pllbh· 
cas, ~us~e>o de oavidades a cargo do DI Sinto Fedml ..... 

JOSÉ AORIPIKO 
Parecer oral (scbre o mm10 da lllllálal do PLC 

... 47/96 (n11.229m, ... cqem), que-. La .. 7.565. 
de 19-ll-86, para incluir~ .. de desiiWÇio de ....... 
nave.----····-··----··-···--····-······-······-······-··- ...... . 
JostALVES 

Encamiabando a volaÇio da PEC a• 41"!17 
(ai 17:WS, aa ODJIOm), de iniciativa do Presidente da 

.. 

Repúbbca, que moch6ca o regJme e chspõe scbre pnnc:f· 
p1os e aormas da Adawusuaçiu Pllbbca. servidores e 

91 agenteS políocos, conii'Oie de despesas e fiJUIIIÇIS pllbb· 
cas. cuslelo de auvidades a cargo do Dlmro Federal .... 

96 

214 

243 

371 

JOS~BIAKCO 
Cumpnmonla o Senldor Osmar Dias pelo seu chs

CIUSO a respe110 da cnse da pecuAna leJseira. Aparte ao 
diSCUrSO do Sen Osmar Dias ......................... ·--· ....... . 

DeniiiiCia a 11tuaçlo de cnclmdamenro do Baaco 
do Estado de Roncl&ua - BERON, ciiiiSOda pelos juros 
extonivos que vem papndo l Caixa EaJnenoc:a Fodonl, 
desde que solicu inlervençlo do Banco Cenlral ••.••.••.•• 

JOst EDUARDO 
PreJu!zos l produçlo agrícola naaonal devJdo l 

......,.,enaa desleal dos produ!OS imponodos. Aparte ao 
Sen Osmar Dias .................................................. . 

Jost EDUARDO D11IRA 
Encam•ahando a votaçilo da PEC n• 41"!17 

(n'- 173195, na onpm), de ÜUCJIIJYa do Pres•dense da 
115 República. que moch&ca o regJme e dispõe sobre pnnc:f

!'105 e nannas da Adnun1maçilo Pllbbca. servidoJes e 
agentes políJJCos, conuole de despesas e fiJUIIIÇIS pdbb
cos, custem de 011YJdadcs a carso do O.Sinro Federal ..... 

AponJa dlsaepfnaa ao tex!D d.l Emenda n!41M 
(ne 17:WS, aa ODJIOm), de micia11va do Presidenre da 

221 República. que mochfics o regime e dispõe sobre pnnc{· 
JIIOS e aonaas da AdiiiiiiiSiriiÇio Pllbbca. servidon:s e 
•rentes pollacos, controlo de despesas e fmanças pti>IJ· 
cas. custeiO de auvidados a CIUJIO do Dlstn!D Federal .... 

2IB Dlscuundo o Ponocer fi& 78197 (rf' 1 159195, aa 
OIIJIOm), queiiiSdbUIIOIIIIIS gerais sobre despo!IO ......... . 

Comeadnos scbre I idEia de OSiaiiZaÇ.Io do dos· 
pono brasileuo, apresenrada pelo Senodor Oenon Ca· 

223 mata. Aparte ao Sen EdJson Lobio ···- ........................ . 
Congranda o Partido dos Tmbalhadores pelo seu 

354 III" lllliverdno e faz retroopecllva de sua atuaçllo dwan· 
te esses anos .................... ······-··--·•oo••- .................. . 

Apadece o 1p010 de seus componbeuos do Pf 
dwaJU seu mandara e comuaica a pasSIIJIOIII da bdemn· 
ça do pa-tido 10 Senador Eduardo Suphcy ................. .. 

JostFOOAÇA 
EacamJabando 1 votaçlo do PLC n• fH'17 

)$ (.,. 2.688196, aa ongem), de imciatJva do Presidense da 
Repúb6ca. que chspõe sobre os crimes de •t.....,.• ou 
OCbltaçlo de boas, chrei!OS e valores, 1 prevençlo da Ull· 
bzaçlo do sistema financeiro pua os Jllatos preYJSIOS 
nesta lei, cno o Conselllo de Con110le de Allvulades Fi· 
nanc:aras- COAF •• ----··---.. ·····- ............... _____ , 

250 ~undo o PLC rt' 78M (n'- I 1591!15, 111 on· 
gem), que DISIJIUI nonnas J10181S sobre desportO •····-· 

.1051! OENOINO 
1'Joplle IIICidillaJçile no art. 3Q3 da La ne 7 .56S/86. 
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VI 

brt os cnmes de 'la.....,.. ou ocuklçlo de bens, duei
"" e vaiCX<s, a lft''MÇin da lllllwçlo do S•lleall Fi
nanceuo para 05 illc:IIDS .,.nislos 11011a le•, ena o Con
selho de Ca11role de Allvulade f'-ns- COAF •••. 

Mamfella ocu VG10 de pesar pelo faloc.-o de 
Gonldo Goraa.IIIOIIIbro do Pirado doo Tnballladan>s. 

Sohata ls .-.Iodes bruileuas que odolcm 
uma aç.lo efeâva pela IJIIIIIIIIImÇ.I da dc~~~~>maa e das 
ele!çi!es hvres. --.. ----·--....... _ .. __________ ......... 

LÚCIO ALCÂNI'ARA 
Comeadn05 soiR a siliiiÇiio c:a61lca do ensino 

supenor brasilemJ COIIj!rlllllando o Preslllenu: da Rqld
bhca e o MwsiRl da Educaçlo. Paulo Reuaro, pela ela-
bonção de medulas llenlllll""·----.. --...... -.......... . 

Comeata a ..,......liÇão da 11111511 Dona Selma do 
Coco. ..a Sala V'dla Lobos do TeaiRl Nl<lMII, em Bl:a-

slba. ·-···--·-----·---·-·"""'"-·-----.. ·----......... 
ReiRISpocllva da Se11111111 de Ano Modema e do 

Mownemo Modemis111 por motivo de seu 76'- amversá-
no ............................... ....................................... - ....... . 

l'nlposllllda cnpnosa fata por empmas obeas 
sobre ofcnas de......,.. ..... --.--...... ___ .. __ ., __ ... 

Conaraml• o Oovemo e o BNDES pela cnaç1io 
de ama bilha de rmanaamento, comjmos baixos, pana 
C<liiiJ'I'll do algodiD IW:IClllal. ........ ......... ........ .... ...... .. 

MARINA SR-V A 
Cnaca n:pcllllpllll'eda pela rcvis111 Veja a res

pello do 11ndu:ahllfll Olico Meados e de sualftiOIISa re-

laçio com a PoliCia Federal. ·-----·-"-""""'-
Comenta - PRIJOIO que ÍIIIUIID uma espkle de 

Funclo de l'aruclpoçio dos Eltldas para oqueles que res-pallllll e preservam o IDOIO ambieule .. _, ____ .. ___ .. _,_ 

MAURO MIRANDA 
Endouo duanodo Senlcler Omar Dus llapelll> 

da cnse da pecu6ria 1o:1rioua. Apone ao Sen. Olmlr Dias. ... 
N....,ldacle de ......... ., da or.rta do mvesllmea-

105 IUICIOIIliS O eslnDpiros DO llllema ........... brasi• 
Jeuo. ........... ,_ .. ____ ·-·-............ - ... -_ .. _., ____ .... . 

Conpula o Sellldo pelas conclusi!es das mor-
DiaS lldiiiiDISUliUva e previdenclkla ................. - .. ·-· 

NABOR .n,'NJOR 

C""'""I.Úios ilcm:a da nofonna poh'baL -·-.. ··•· 
lmpon&ncta da amahzaçlo do C6cllgo Ele•.,... 

Brulleuo ........ ·-- .. ----·-- ....... ,_ .... _ ......... . 
Pol&mca acerca do voto chslrltll ._ ................ .. 
Voro faculwivo. - ......... - .................... -
Contta I pnliiOSil de reforma consUIUCIODal do 

Deputado Miro Taxcin, a qual esllbelece DDYD período 
de JeV~slio da Cana Mapa. de forma a pennillr a im
plaalaç.lo de ama reforma politica por 111e10 de -
de lllillona absolura. ............ - ............... - ........ -

NEY SUASSUNA 
Defende a esllblhdade do semdor pdbiiCO , __ , 

8.5 

267 

" 

Dlsc:ursa a respato das clesiJIIIIdades .....,.... .. -
Comenr.6n05 acerca do esllldo fato pela Confede

raç.lo Nac:ional da lnclúslrla sobre o desemprego no Bra-
••1 ............... - ............ - .... ................................................ . 

Dlsc:om: sobre o quadro da IIOI1de no Bras•! ..... . 
Louva o nbolho ~eaiiZido pelo Hospnal Napo

le.lo Laureano em Joio Pessoa. e pelo Hospual do can
..,., em Clmplllll Cirande, ambos s111L1dos no Esllldo da 
ParOiba. _ ......................... _., ______ ......... - .......... .. 

ODACIR SOARES 
DlsculiDdo o PLC ri' 781!17 (.,S 1.159195, na on-

,....), que iasbiUi IIORIIIS ,....,, rolxe desporto .......... . 
03 ConsratuJa-se 121m o Senador AntoniO Carlos 

I Maplblles, Pres!Cienu: do Senado Federal, por seu de
sempenho d........, o perlodo de Convocaçio E>.II'IOrdl-

282 

282 

2'TI 

301 

19 

..., .................................. -............................. . 
Con,11'31Ul""se com 05 denws membros do PfB 

no Senado pelo bom desempeaho de sua funç.lo - .. - .... 
ConJratula-se ccm o Senador Eduanlo Supl1cy 

por sua incbcaçio para alulel'lllça do PT e com o ex-U-
der do ..... _ Jos6 Edu.udo Dulra ........... _ .......... . 

OSMARDIAS 
Rela<1ona medidas etonOaucas odolldas pelo Go

verno atual com erros CDIIIOIIdos por pemos anteno-
res .............................................. --........................... . 

Dlscone ro1xe a cnse da pec:úna !atara. ....... . 

Propostas pan10luaonar a cnse da pec:lána le!-
tlelra. ........................................ _ .................. - ... . 

Nec:essxlade do uma polltK:a ex~m~~11111s .,....;. 
•• para soiiiCIDIII!' ... a ••IIIIÇ.Io do claiat pllbbco e do 
elllbvidamenll> do Pal.s Apone ao Sen. Edlson Lobio -

UI'ONIEL MACHADO 
Cwnpnmeata o Govemador Mapi!ID VIlela e o 

Presidenle do BEG - Banco do Es!ldo de GaAs. pela 

88 boa 11IUIÇID do esllboiCICIIIIeiiiD blnc:Ario ................ - .... . 
Enaltece os tnbalhos rali•ac!os pelo Senado Fe-

284 deral para. ,...lrzaçlo da refCXIIUl adnum:Sirlbva. ......... .. 
Alerta para a perda de qualulade do lau: em p6 

importado. ao ser "induslrlaiiDdo" no mercado interno 
92 brasilaro ... .............. .. ....... ............ ........... • ......... . 

92 PEDRO SIMON 
94 Encaminhando a votaçlo da PEC n• 41197 
94 (ri' 173195, aa Clmara dos Depulldos), de imaabva do 

Presulen~e da Rqldbbca, quellllllldica o........., e dispõe 
sobre pnncípos e DDnDU da AdnunislniÇ.Io Nbbc:a. 
servidores e apales polibcOS, COIIIIOie de dospesas e fi
DIDÇIS pllblicas, e CIISielo de .,wlacles a carao do Dis-

96 "'"'Federal. ·---·--·-·----·---· .. ·-·-· ____ .. , 
DeSIIIOIIb! ..._tinos de que o Brasil sena favo

rável A invlslio do lnlqae pelor &lidos Umdos da Ami-
86 nca. Aparte ao Sen Eduanlo Suphcy ...... - ............ -. 

,. 
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VID 

CommW.os ocen:a do acordo firmado cntm a 
Volkswasen do Brasil e seus empregados, bem como 
dos beneliaos 1rUidol por ele .•••.•.• ···-····--··· ---·-·-·· 

Cumprlmellla o SeNdor Ney Suassuaa por seu 
d1scurso sobre illsDtuiçiles que 1n11am pacienles CXIIII 

cllncrr. Aponc ., Sen Ney SUIIsuna. .. ·-·····-···---··--·· 

ROSALOO CL'NHAUMA 
Parecer r# 7SI98 - Comissio Duetma. que ..-. 

sent1 redaçlo final do PLC r# 6UJ7 (11- 2.6811196, na ori
gem), de tmc:illlva do Pnolidenle da Replbbca, que dis
põe sobre os cnmes de "lavagem" ou oculiiÇio de bens, 
dueltos e valores, a Jl"YOnçlo da Ublwçlo do IISiema 
liiiiD<:elrO pua OS illalos pn:YIIIOS DOStaloi, cn> O Con
selho de Conuole de AbYidades f"IIWICelnll - COAF. 

Parecer r# 78M - Cmnssio Duean. que Ipe
senta zedaçlo final do PDL r# 132197 (r# 524197, ua on
gem), que llpiiJY& o 1101.111 do Acudo-Quldro de Coope
!açlo ~ lndusllial e pua o Deseovolvimen10, 
celebrado en1re o Oovemo da Replbhca Federanva do 
Brastle o Gow!mo da Repllbbca Italiana. em Roma, em 
12-2-97. -·---··---·-·-······--· -·-·-.. --. --··- ••• 

Parecer r# 79198 - Comissio Ditaora. que Ipe
senta rec1aç1o r11111 do PDL .,_ 1441!17 (n" 524197, aa ori
gem), que opova o 1101.111 do Acordo de Coopmçio Cul
twal, celebndo cntm o Oovemo da Repllbbca Fedenli
va do Brasil e o Govemo da RepQbhca Oneoral do Uru-

gu;u, em Rivera. em 16-1 D-96 ·····-· ·-·· ··---··-- • ··-····· 
Parecer r# 80198 - Conusslo Duetora. que ..-. 

senta redaçlo liDai do PDL n" 4IIJ8 (n• 4501!17, ua ori
gem), que opova os 1 .. 105 da Declarlção Consa111nva e 
dos Esta111tos da Comllllidade dos PaSses da Ungua Por
blgUOS.I. asSIIIIIdos an Usboa, em 17-7-96 --·-·---··-

Parecer r# 113198 - Coousslo Duetora. que apn:
senta redaçlo final do PR r# 11198, que au~~~na o Esta
do do Mal> Oraoso a elevar, lelllponuwnellle e an car.i
ler e%COpCIDDIII. seu hmile de endlvidameolro pua r ... 
de eaussio, IIIOiballle olortas p(iblicas, de Loiras RIIID
cens do Teoouro do Ealo do Ma&> OmssD- LFil!MI", 
desnnadas ., &iro de sua dlvula mobibãna venc:fvelno 
1• semes11e de 1998. ·-······· ••••• •••••• ·-··· •.••••..•.•. ---·· 

Parecer n• 84198 - Comissão Dlrerora, que apre
senla redaçio rural do PR n• 9198, que autonza a RepQ
bbca Fede!OIIva do Bnwl a contrlllllr aperaçlo de cráll-
111 atemo com o Banco ln........,lOIIIII para ReconsiiiiÇio 
e Desenvolvunemo - BIRD, DO valor equivalente a ali! 

US$155.000.000.00 (ce111o e anqllell1a e c:mco lllllhões 
de dólares nor~e-americanos), de pnnctpal, destt-

281 nando-se os recursos ., finanaan~enro parcial do 
PloJe!D de Supora: 1 Roforma do Seror Cil!ncta e Tecno-

logia- PADCTIDI. ···---··-··-·--····-······ ... ··-·--·-·--· 
296 Parecer r# 8SJ98 - Coausslo Duerora. que apre-

senti a redaçlo r11111 do PR r# 12198, que auronza o Es
lado do Espl"nro Sanro a Dansfc:nr pua a Caixa Econ6-
nuca Federal - CEF, cWbltos juntO a insti1111çl5es liiiiD
cetras pnvadas, DO valor rora1 de R$26 041.331,49 (vinte 
e m.s nulh&:s, qumen1a e um auL anentos e tnnta e um 
reats e quamtta e nove cetii.IYOS~ apumdo em 28-2-97, 
no lmbtro do l'logtlma de Apoio l Reesautunçlo e ., 

AjUSie Fiscal dos Estados -··-····· ·-····-········--·· ·--·-· 
Parecer r# 86198 - Comissão Dlrero12. que apre-

118 senta a redação rmat do PR n•I319B, que auronza o Es
tado do Par.\ a _,_,junro 1 Clllla E<:cnOmlca Federal 
- CEF, opmçio de crállro que catsiste na lqiiiSIÇio, 
pela CEF, de ct&litos deDdos por IIISbllllçlles tinancetns 
pnvadas ao Estado do Pad, no montante de 
R$24 211 332,47 (vinte e qllllm nulhões, duzeniiiS e 
onzo nul, lleZeiiiOS e tnllla e dois ...,, e q.....,la e sele 

259 centavos), valor csle apurado em 28-2-97. ···-·-· ···-····· 

SEBASTIÃO ROCHA 
Encamtnhando a votaçlo da PEC n• 41/97 

(n~ 173195. na origem), que modifica o n:111me e dispõe 
sobre pnncípos e normas da AdaulllllniÇio Pllblu:a. 

260 semdores e ...,..... pollncos, conaole de despesas c fi
nanças ptlbbcu, e custeio de lllvuladcs a etq0 do Dls-
tnro Federal -··-··----·-·-···-····-... •• -·-- ·--··· Conpulaçlles ., Parlldo dos Trabalhadores por 

moDYO de seu lP IIIIVOIÚI1D ·--··-·-······-·---·--··· 
261 Ptopõe co1ipçio 01111e PI' c PDT nas eiOIÇÕIS do 

Estalo do AmlpL --·--···-·-·-·--···---·--··· 
Dlscubndo o PLC ri' 78RI (r# 1.159195, ua on-

gem), que ÜlstiiiiiiiOIIIIU- soiJce despor!D. ---··· 
Contra as reformas da~ e Admmlstra-

Dva. .............. ·-···--·· ............ _ .... - ......... - ................ . 
~ ..... o Sellldor Eduudo Suphcy- por 

sua IIOIIIOIIÇio como Plesulen"' do PI' no Senado • pres-
330 11 Jro.......,.,. ., Senador Joo6 Eduanlo Dutra., fim de 

seu mandaro -·-·----·--·-···---·-···· •••••• -·- . -·· •.• 
SÉROIO MACHADO 

Agradece 10 cx-Uder do PI', Senador Joo6 Eduar
do Dutra, polo bom trabolhodesetnpeobado por ele ··-· .••• 

11 
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344 

31 
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130 

300 

308 
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Ata da 25ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 10 de fevereiro de 1998 

6ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Antonio Carlos Magalhães, da Srª Júnia Marise, 

e dos Srs. Ronaldo Cunha Uma, Lúdio Coelho e Levy Dias. 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - An
tonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valada
res - Artur da Távola- Bello Parga- Benedita da 
Silva - Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos Be
zerra - Carlos Patrocínià - Carlos Wilson - Casil
do Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emitia Fernan
des - Epitacio Cafeteira - Ernandes Amorim - Es
peridião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo 
- Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo 
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - Jáder Barbalho - João França 
-João Rocha- Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves 
- José Bianco - José Eduardo - José Eduardo 
Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira -
José Roberto Arruda - José Saad - José Sarney -
José Serra- Júlio Campos - Júnia Marise - Laura 
Campos - Leomar Quintanilha - Leonel Paiva -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara -
Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Osmar Dias - Otoniel Machado -
Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina Assumpção -
Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Re
quião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cu
nha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Teotonio Vilela Filho- Vilson Kleinübing- Waldeck 
O melas. 

J\ SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 80 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

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

É lido o seguinte: 

AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

N!! 47!98, de 23 de janeiro último, encaminhando 
as infomnações referentes ao Requerimento nº 1.021, 
de 1997, do Senador Pedro Simon:-

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N2 24/98, de 9 do corrente, comunicando a 
aprovação das Emendas do Senado n!JS 1 a 13 e 15 
a 19, e a rejeição da nº 14, ao Projeto de Lei da Câ
mara nº 14, de 1996 (nº 200/95, naquela Casa), de 
iniciativa do Presidente da República, que dispõe so
bre a propriedade intelectual de programas de com
putador, sua comercialização no País, e dá outras 
providências. 

(Projeto enviado à sanção em 9-2-98.) 

PARECERES W!ll72 E 73 DE 1998 

Sobre Projeto de Lei da Câmara n2 66, 
de 1997, (n2 2.688196, na casa de origem) 
de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre os crimes de "lavagem" 
ou ocultação de bens, direitos e valores; 
a prevenção da utilização do Sistema Fi
nanceiro para os ilícitos previstos nesta 
lei; criá o Conselho de Controle de Ativi
dades Financeiras- COAF, e dá outras 
providências. 

PARECER N2 72, DE 1998 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos) 

Relator: Senador Levy Dias 

Relatório 

O projeto de lei sob comento teve sua tramita
ção em caráter de urgência, incluído nas 51 (cin-
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qüenta e uma) medidas implementadas pelo Gover
no Federal, dando continuidade ao Programa de Es
tabilização da Economia e consolidação do Plano 
Real. 

2. No Plenário da Câmara dos Deputados, o 
projeto de lei foi submetido a votação, juntamente 
com 5 (cinco) emendas, resultando na aprovação do 
texto ora submetido a esta Casa, com equívoco de 
redação a seguir explicitado. 

3. Com efeito, no art. 1º inciso V, do texto im
presso consta: 

"contra a Administração Pública, inclu
sive a exigência, para si ou para outrem, di
reta ou indiretamente, de qualquer vanta
gem, como condição ou preço para a prática 
ou prisão de atos administrativos", quando o 
correto, segundo redação final do texto 
aprovado é: "contra a Administração Públi
ca, inclusive a exigência, para si ou para ou
trem, direta ou indiretamente, de qualquer 
vantagem, como condição ou preço para a 
prática ou omissão de atos administrativos". 
Ou seja, no texto impresso nesta Casa foi 
digitado equivocadamente o termo prisão de 
atos administrativos, expressão sem qual
quer sentido, quando o correto é omissão de 
atos administrativos. 

Voto do Relator 

4. Como foi amplamente debatido na Câmara 
dos Deputados, a iniciativa do Poder Executivo é de 
alta relevância, resultando na criação de procedi
mento de natureza preventiva para os denominados 
crimes de lavagem de dinheiro, que, com a diversi
dade de produtos e serviços surgidas ultimamente, 
decorrentes da abertura dos mercados, especial
mente o financeiro, ampliou-se o universo de oportu
nidades para a prática daqueles crimes. 

5. Na Exposição de Motivos n.2 692 do Ministé
rio da Justiça, também subscrita pelos Ministros da 
Fazenda das Relações Exteriores e da Casa Militar, 
é enfatizado que o projeto de lei constitui-se na exe
cução nacional de compromissos internacionais as
sumidos pelo País, a começar pela Convenção de 
Viena de 1988, argumentando, mais, que, sob a 
perspectiva interna, a defesa do Estado justifica a 
criminalização da lavagem de dinheiro como entida
de típica autônoma 

6. Esses compromissos internacionais estão 
enfatizados na Exposição de Motivos que os enume
ra, em ordem cronológica: 

'5. Posteriormente, com a participação 
do BrasiL a XXII Assembléia-Geral da OEA, 
em Bahamas. entre 18 e 23 de maio de 
1992, aprovou o "Regulamento Modelo so
bre delitos de Lavagem Relacionados com o 
Tráfico Ilícito de Drogas e Delitos Conexos" 
elaborado pela Comissão lnteramericana para 
o Controle do Abuso de Drogas- CICAD. 

6. Em dezembro·de 1994, Vossa Exce
lência, convidado pelo então Presidente Ita
mar, Franco. participou da 'Cúpula das 
Américas". reunião essa integrada pelos 
Chefes de Estado e de Governo dos Países 
Americanos. no âmbito da OEA, realizada 
em Miami. Foi firmado, então um Plano de 
Ação prevendo que: 

'Os Governos: 
Ratificarão a Convenção das Nações 

Unidas sobre o Tráfico Ilícito de Entorpecen
tes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 e 
sancionarão como ilícito penal a lavagem 
dos rendimentos gerados por todos os cri
mes graves. 

7. Finalmente, em 2 de dezembro de 
1995, em Conferência Ministerial sobre La
vagem de Dinheiro e Instrumento do Crime, 
realizada em Buenos Aires, o Brasil firmou 
Declaração de Princípios relativa ao tema, 
inclusive sobre a tipificação do delito e sobre 
regras processuais especiais. 

8. Portanto, o presente projeto se 
constitui na execução nacional de compro
missos internacionais assumidos pelo Brasil, 
a começar pela Convenção de . Viena de 
1988". 

7. Segundo ainda referida Exposição de Moti
vos, a idéia exposta no texto iniciou-se com um ante
projeto produzido por técnicos do Poder Executivo, 
sob a coordenação da Casa Civil, passando, poste
riormente, para a égide do Ministério da Justiça, que 
contou com a efetiva colaboração de professores e 
técnicos, sob a direção do titular daquela Pasta: 

'136. Antes de chegar ao presente es
tágio, tivemos oportunidade de discutir a ma
téria com órgãos e especialistas estrangei
ros (Suíça, Inglaterra e Estados Unidos da 
América). 

137. Divulgamos o texto então produzi
do, na forma de Anteprojeto no Diário Ofi
cial da União de 5 de julho de 1996. Utiliza
mo-nos, também, de divulgação via home 
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page do Ministério da Justiça junto à Inter
net, tudo para receber críticas e sugestões 
visando ao seu aprimoramento. 

138. Foram realizadas, paralelamente, 
reuniões para discussão do tema, com a 
presença do Ministro da Justiça e de repre
sentante da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional. Foram ouvidos, em São Paulo, em 
cinco reuniões autónomas, a Federação das 
Indústrias de São Paulo- FIESP, a Federa
ção Brasileira de Bancos - FEBRABAN, as 
Bolsas de Valores e Mercantil de Futuros, a 
Associação Brasileira de Bancos Internacio
nais - ABBI e a Associação Brasileira de 
Bancos Comerciais e Múltiplos. Em Natal 
houve reunião com os Presidentes das Fe
derações da Agricultura, Comércio e Indús
tria dos Estados do Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Paraíba e Ceará. Em Belo Ho
rizonte, a reunião foi organizada pela Federa
ção de Indústria de Minas Gerais - FIEMG, 
onde compareceram magistrados e advo
gados. Foi realizada reunião no Rio de Ja
neiro com a respectiva Federação de In
dústria. O anteprojeto foi exposto e discu
tido em reunião da Comissão de Constitui
ção e Justiça e Redação da Câmara dos 
Deputados. 

139. Todas as contribuições foram 
analisadas pelo Ministro da Justiça, pelos 
representantes da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e do Banco Central do 
Brasil e muitas delas estão incorporadas na 
redação ora apresentada. • 

8. Na Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados houve amplo debate, com a 
presença de representantes da Secretaria de Assun
tos legislativos do Ministério da Justiça, Consultaria 
Jurídica da Febraban, Procuradoria-Geral do Banco 
Central do Brasil, advogados criminalistas e, em es
pecial, do Ministro do Supremo Tnbunal Federal, 
Nelson Jobim, Ministro da Justiça signatário da Ex
posição de Motivos sobre o projeto. 

9. É importante salientar que em vários países 
existe legislação sobre lavagem de dinheiro, deven
do ser enfatizado, no âmbito da América latina, a 
República Oriental do Uruguai e a Argentina. 

10. Deve-se louvar a introdução no projeto do 
instituto da colaboração espontânea•, segundo o 
qual a pena poderá ser reduzida ou o juiz deixar de 
aplicá-la se o autor, cc-autor ou partíciPe colaborar 
espontaneamente com as autoridades, prestando 

esclarecimentos que resultem na apuração das in
frações, sua autoria, localização de bens etc. (§ 5° 
do art. 1°). 

11. Não se desconhece o esforço da Itália para 
combater a máfia com a denominada "Operação 
Mãos Limpas". No ano passado, essa Casa recebeu 
vários Procuradores da República, italianos, oportu
nidade em que realçaram a extrema importância do 
instituto da "colaboração espontânea• para o suces
so da mencionada Operação. 

12_ Deve-se salientar que o projeto estabele
ceu, como procedimento de prevenção, o controle 
sobre todas as transações financeiras relacionadas 
com ativos passíveis de utilização no processo de la
vagem, incluindo até mesmo a compra e venda de 
imóveis, jóias, pedras e metais preciosos, objetos de 
arte e antiguidade. E mais, o projeto, em seu art. 8°, 
preocupou-se com a recuperação dos bens no es
trangeiro, provenientes de crimes de lavagem de di
nheiro. O recente exemplo da advogada Jorgina Fer
nandes, fraudadora do INSS, se amolda perfeita-
mente à hipótese estabelecida. ' 

13. No projeto de lei foi enfatizada a necessida
de de colaboração das bolsas de valores e bolsas de 
mercadorias ou futuros, seguradoras, corretoras de 
seguros, entidades de previdência complementar ou 
de capitalização, administradoras de cartões de cré
dito, empresas de leasing, empresas de factoring 
sociedades que efetuem distribuição de dinheiro, e 
outras pessoas físicas e jurídicas enumeradas no 
art. 9°, na verificação das operações que possam 
constituir-se em sérios indícios dos crimes de lava
gem de dinheiro. Estabeleceu-se, em contrapartida, 
no art.12, sanção de natureza administrativa para a 
hipótese de não observância dos deveres de vigilân
cia e no caso de omissão, que vai de simples adver
tência á cassação ou autorização para a operação 
ou funcionamento. 

14. Do mesmo modo, foi assegurado que as 
requisições de informações relacionadas com o cri
me de lavagem de dinheiro processar-se-ão em se
gredo de justiça e mediante ordem judicial, com fim 
de resguardar a intimidade das pessoas, assegurada 
pela Carta Magna. 

15. No que concerne aos efeitos da condena
ção, foram estabelecidas no projeto a perda, em fa
vor da União, dos bens e valores objeto dos crimes 
de lavagem de dinheiro e a interdição para o exercí
cio de cargo ou função pública de qualquer natureza 
e para o cargo de diretor das pessoas jurídicas enu
meradas no art. 92, pelo dobro do tempo da pena pri
vativa de liberdade aplicada. 
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·16. Ftnéilmente, fci criadc o Const!lho de Con
trole de Atividades Financeiras - COAF, vinculado 
ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de disci
plinar, aplicar penas administrativas e identificar as 
suspeitas da prática de operações de lavagem de di
nheiro, integrado por servidores dos órgãos encarre
gados da execução dos procedimentos estabeleci
dos no projeto de lei, como o Banco Central do Bra
sil, a Comissão de Valores Mobiliários, a Superinten
dência de Seguros Privados, a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, a secretaria da Receita Fede
ral, o Departamento de Polícia Federal, o Ministério 
das Relações Exteriores e os órgãos de inteligência 
do Poder Executivo. 

17. A emenda n2 1, de 1997, de autoria o 
Ilustre Senador Jefferson Peres, pretende incluir 
inciso ao art. 12 do projeto em questão, definindo 
como recursos ilícitos os provenientes de crimes 
contra a ordem tributária. Consequentemente, o § 42 

do mesmo dispositivo também seria alterado para 
prever a incidência do novo inciso VIl, objeto da pro
posição. 

18. De fato, conforme se pode ver da EM que 
acompanha o projeto, "a lavagem de dinheiro tem 
como característica a introdução, na economia, de 
bens, direitos ou valores oriundos de ativiqade ilí
cita e que representaram, no momento de !;eu re
sultado, um aumento do patrimõf.io do agente" 
{destaques não do original). Não basta, tecnica
mente, portanto, que a origem dos valores seja ilí
tica, mas também que propiciem aumento do patri
mónio do infrator, o que não é o caso dos crimes 
contra a ordem tributária, lembrado pelo subscritor 
da emenda. 

19. Aprovo, portanto, a Emenda n2 1-CAE, de 
autoria do Senador Jefferson Péres. 

20. Em tempo também nos chegou às mãos a 
Emenda Modificativa de autoria do Ilustre Senador 
João Rocha, pretendendo alterar o § 2" e adicionar§ 32 
ao art. 16 do projeto de lei, submetendo a Conselho 
especialmente criado o julgamento em grau de re
curso das decisões do Conselho de Controle de Ati
vidades Financeiras - COAF, criado, pelo projeto, no 
âmbito do Ministério da Fazenda, pelo art. 14. 

21. Também entendemos que esta emenda 
não deve prosperar. Trata-se de alterar a estrutura 
com a qual foi concebido o trâmite das ocorrências 
suspeitas de atividades ilícitas, inicialmente já aco
metidas a conselho especialmente criado para esse 
fim, o COAF, integrado por servidores públicos de ili
bada reputação, designados por ato do' Ministro de 
Estado da Fazenda. Tal conselho comporá a éstrutu-

ra organizacion"'_t daque'ie mrni.;;tério, aconselhando 
a boa técnica que os recursos a suas decisões su
bam ao titular da Pasta. Ademais, em momento de 
reorganização administrativa, levada a efeito pela 
Administração Pública Federal, entendemos que os 
custos para manutenção de mais um colegiado não 
são aconselháveis. 

22. Rejeito, por essas razões, a Emenda Modi
ficativa, de autoria do Senador João Rocha. 

23. Em conclusão, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1997, com a 
correção do erro de digitação e impressão apontado 
no item 3 do presente parecer. 

Sala das Comissões, 29 de janeiro de 1997.
José Serra, Presidente - Levy Dias, Relator - Os
mar Dias - Esperidião Amin - Regina Assump
ção - Bello Parga - Elcio Alvares - Leomar Quin
tanilha -Júlio Campos- José Fogaça- Beni V e
ras - Jonas Pinheiro - Pedro Simon - José Ro
berto Arruda - Coutinho Jorge. 

EMENDA Nº 1 - CAE 

Ao Projeto de Lei da Câmara n2 66, 
de 1997, que "dispõe sobre os crimes de 
lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sis
tema financeiro para os ilícitos previstos 
nesta lei; cria o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras- COAF, e dá ou
tras providências". 

Inclua-se o seguinte inciso ao art. 1 º do 
Projeto de Lei da Câmara nº 66/97, renumerando
se os demais e, por conseguinte, altere-se o § 4º 
do citado artigo a fim de adequá-lo a esta nova re
dação: 

Art. 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I - ....................................................... .. 
11 - ...................................................... .. 
III - ...................................................... . 
IV- .................................................... .. 
v- ...................................................... . 
VI- ..................................................... . 
VIl - contra a ordem tributária; 
VIII- .................................................. .. 

§ 42 A pena será aumentada de um a 
dois terços, nos casos previstos nos incisos 
I a VIl do caput deste artigo, se o crime for 
cometido de forma habitual ou por intermé
dio de organização criminosa. 
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PARECER N• 73, DE 1998. 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Relator-: Si!nador Romeu Tuma 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão, para exame, nos termos 
·io art. 101 do Regimento Interno, o Projeto de Lei 

3. Câmara nº 66, de 1997 (nº 2.688, de 1996, na 
(.;asa de origem), de iniciativa do Executivo, que 
"dispõe sobre os crimes de 'lavagem' ou ocultação 
de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização 
do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta 
lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Finan
ceiras - COAF, e dá outras providências". A matéria 
já foi objeto de pronunciamento da Comissão de As
suntos Econômicos, que a aprovou, com uma emenda. 

A proposição tipifica os crjmes de ocultação de 
bens, direitos e valores, oriundos de determinadas 
atividades criminosas, e, para esses delitos estabe
lece disposições processuais especiais, cria normas 
sobre efeitos da condenação e, também, dispõe so
bre o destino dos bens, direitos e valores, quando 
produto de crimes praticados no estrangeiro. 

O projeto pretende, ainda, prevenir a utilização 
do sistema financeiro para a prática desses crimes. 
Para isso, estabelece disposições sobre pessoas ju
rídicas que possam se envolver em delitos dessa na
tureza, sobre a identificação de clientes e manuten
ção de registros; cria normas de comunicação de 
operações financeiras; estabelece responsabilidades 
administrativas e, para gerenciar, no mais alto nível, 
essas atividades de prevenção, cria o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF. 

A Comissão de Assuntos Econômicos acolheu 
emenda apresentada pelo ilustre Senador Jefferson 
Péres, incluindo, no art. 12 da proposição, crimes 
contra a ordem tributária como delito de interesse 
para tipificação do ilícito de ocultação de bens, direi
tos e valores, oriundos de atividades criminosas. 

Foram apresentadas, a esta Comissão, nove 
emendes, de autoria do nobre Senador José lgnácio 
Ferreira, propondo alterações à ementa, ao título do 
Capítulo I e a diversas disposições dos arts. 12, 22, 

32, 42 e 62• As emendas de n2s 8 e 9 (modificação ao 
título do Capítulo I) !.e repetem em seu teor. Como 
veremos, adiante, foram acolhidas por este parecer 
apenas aquelas que representam simples correção 
redacionaL 

. 11 - Análise 

·Tem o Presidente da República legitimidade 
constitucional para a propositura de tal projeto, con-

soante disposição da carta Magna (art. 61, caput). 
Quanto à criação do COAF, um órgão público, a ini
ciativa é privativa do Presidente, conforme estatui o 
mesmo art. 61, § 1 •, 11, e. 

Pertence à União a competência privativa para 
legislar sobre direito penal (art. 22, inciso I, CF). Ao 
Congresso Nacional (art. 48, caput) compete dispor 
sobre as matérias de competência da União e espe
cialmente sobre "criação e estruturação dos Ministé
rios e órgãos da Administração Pública" {art. 48, inci
so XI), assim como sobre "matéria financeira, cam
bial e monetária, instituições financeiras e suas ope
rações" {art. 48, inciso XIII). 

Não nos parece haver nenhum óbice de natu
reza constitucional, para que esta proposição possa 
ter o seu mérito, especialmente suas normas perti
nentes ao Direito Penal e à matéria financeira, apre
ciado pelo Senado Federal. Seu texto volta-se à defi
nição de um tipo penal e à cominação da respectiva 
pena, ao estabelecimento de procedimentos especí
ficos ao processo penal respectivo e à definição de 
responsabilidades administrativas pertinentes à ma
téria, assim como à criação de órgão estatal, ao qual 
são atribuídos determinados fins. 

Estão preservados, no texto do Projeto de Lei 
da Câmara nº 66, de 1997, os princípios constitucio
nais da legalidade, da anterioridade da lei penal, as
sim como aqueles que são pertinentes ao devido 
processo legaL Numa palavra, as exigências formais 
e materiais para sua constitucionalidade estão ple
namente atendidas. 

A proposição tem o mérito de buscar atender a 
necessidade de modernização do nosso sistema le
gal, pretendendo fazer frente à sofisticação de deter
minadas redes criminosas, que praticam delitos ge
radores de enormes ganhos financeiros e que, para 
a realização de seus lucros, agem até em escala 
mundiaL 

Convém mencionar, no entanto, certos proble
mas de técnica legislativa e questões controversas 
de conceito e doutrina jurídica, com a perspectiva da 
evolução social futura e de seus efeitos sobre o or
denamento legaL Na ementa e no titulo do Capítulo 
I, a proposição refere-se a "crimes de 'lavagem' ou 
ocultação de bens ( .... )". Conquanto não seja maté
ria substantiva, há de se convir que o uso de apeli
dos, cognomes ou terrnos sem definição jurídica é 
mais próprio da linguagem coloquiaL Porém, alguns 
países adotam em suas legislações e em acordos in
ternacionais expressões também não inseridas no 
contexto da linguagem formal, por parecer-lhes ade
quadas para denotar limpeza. É o caso da França e 
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Bélgica (blanchiment d'argent). Na mesma linha se
guem a Espanha (blanqueo de dinero) e Portugal 
(branqueamento de dinheiro). 
. O art. 12 deixa evidente que as demais disposi
ções legais já em vigor relativamente aos crimes 
contra a ordem económica, de enriquecimento ilícito 
e semelhantes não sofrem qualquer derrogação' 'OU 

alteração. O que o presente projeto introduz é um 
mecanismo legal novo, tendente a dissuadir o crimi
noso do. uso da atividade económica, para fazer de
saparecer, ou camuflar, a origem criminosa do di
nheiro obtido. Em outras palavras, impedir que, por 
meio de artifício económico, o criminoso faça desa
parecer seu vinculo de propriedade com bens, direi
tos ou valores oriundos de atividade ilícita. 

O projeto (art. 1!!) coloca como núcleo do tipo 
as ações de 'ocultar ou dissimular a natureza, ori
gem, localização, disposição, movimentação ou pro
priedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de crime( ... )', com um elen
co restritivo de crimes. Tal elenco, por certo, corre o 
risco de ser superado pela realidade e exigir, em 
prazo que não se pode estimar já, alteração e com
plementação da lei. A título de exemplo, tenhamos 
presente a extorsão por 'venda de proteção' [racjett] 
e o contrabando, fatores de grande ameaça à segu
rança de nossa sociedade e geradores potenciais de 
recursos vultosos. 

Há assim outras passagens do projeto que po
deriam ser objeto de aperfeiçoamentos [por exem
plo: art. 12, V: corresponde ao crime de concussão 
(art. 316 do CP), um dos crimes contra a Administra
ção Pública; art. 12, VIl: 'organização criminosa' -
correspondente possível ao conceito jurídico de qua
dnlha ou bando (art. 288 do CP)]. 

O interesse público, todavia, recomenda que o 
presente projeto venha a ser transformado em lei a 
celeridade que as circunstãncias sociais e económi
cas do País exigem. Assim, é premente dotar os 
agentes públicos, tanto no âmbito da economia e 
das finanças, quanto na prestação jurisdicional do 
Estado, do instrumento legal hábH à coibição de um 
verdadeiro meta-crime, que é o de cometer crime de 
ocultação e 'lavagem' de recursos já criminosamen
te auferidos. O projeto se presta adequadamente a 
isso e será objeto de apenas alguns poucos ajustes 
de redação, como adiante se propõe. 

Com relação à emenda adotada pela Comis
são de Assuntos Económicos, de iniciativa do nobre 
Senador Jefferson Péres; entendo que esta Comis
são não a deve manter. Com efeito, a 'lavagem' de 
dinheiro ,tem como característica a introdução, na 

economia, de bens, direitos ou valores oriundos de 
atividade ilícita e que representaram, no momento 
de seu resultado, um aumento do património do 
agente. Esse o motivo de o projeto original não ter 
incluído crime contra a ordem tributária, pois não 
representa agregação ao património do agente. 

De fato, a Lei n2 8.137/90 já prevê severas san
ções contra os agentes de crime contra a ordem tri
butária. A sonegação fiscal caracteriza-se pela omis
l!_ão de satisfazer obrigação fiscal, sem ocorrer agre
gação de valores novos, cerne do projeto sob exa
me desta Comissão. O Estado brasileiro, com a Lei 
n2 8.137/90, já dispõe de instrumento hábil e eficaz 
para a repressão do crime contra a ordem tributária. 
Não se faz necessária a mescla dessa lei com o pro
jeto, ora debatido, que introduz, no ordenamento ju
rídico, instrumento diverso e novo: o do combate à 
'lavagem' de bens ou valores auferidos ilicitamente. 
Nada impede, por certo, que a ação do Estado con
jugue, se e quando necessário, as leis que se com
plementam na defesa dos cidadãos e na preserva
ção do interesse público. 

O inciso que a emenda da CAE pretende inse
rir no art. 12 do PLC n2 66 de 1997, pois, desde a 
perspectiva de organicidade do ordenamento jurídi
co, é inadequado, por repetir - no local improprio, 
uma vez que a Lei n2 8.137/90, o contempla- e, tec
nicamente, deslocado, na medida em que introduz 
dispositivo não consentâneo com o conjunto do pro
jeto da futura lei e já existente em norma em vigor. 

Meu parecer, nesta Comissão, dessarte, é con
trário à Emenda n2 1-CAE. 

Por fim, constatados alguns equívocos meca
nográficos no texto originai do PLC n2 66, de 1997, é 
indispensável apresentar três emendas dé redação, 
para os corrigir. São os seguintes os pontos em que 
se dão as correções redacionais: 
• art. 32 : 

de 'fundamentalmente', para 'fundamentada
mente'. 

• art. 42: 

de 'por representação da autoridade policial, 
ouvido aquele' para 'mediante represerrtação da au
toridade policial, ouvido o Ministério Público"; 

de 'na forma dos arts. 125 a 144 do Código de 
Processo Penal', para •na forma dos arts. 125 a 144 
do Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de outubro de 1941 -
Código de Processo Penal. 

• § 12 do art. 42: 

de 'prazo de cento e vinte dias, contado', para 
'prazo de cento e vinte dias, contados'. 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 7 

" o título do capítulo V refere-se somente às pes
soas jurídicas; contudo, o art. 9° desse capítulo, no 
inciso XI do parágrafo único, refere-se também a 
pessoas físicas. Destarte, faz-se necessário alterar o 
referido título para manter-se a coerência interna da lei. 

Os arts. 1 O e 11 apresentam-se perfeitamente 
compatíveis com a ordem econômica nacional, esta
belecendo procedimentos que visam à identificação 
dos clientes e manutenção de registres, bem como à 
comunicação das operações financeiras. 

Deve-se destacar o capítulo IX, onde se cria o 
Conselho de Controle de . Atividades Financeiras, 
"com a finalidade de disciplinar, aplicar penas admi
nistrativas, receber, examinar e identificar as ocor
rências suspeitas de atividades ilícitas previstas nes
ta lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos 
e entidades·. Tal Conselho será de fundamental im
portância para a execução da lei proposta, dotando 
o Poder Executivo de estrutura formal capaz de rea
lizar as ações previstas.na referida lei. 

Rnalmente, gostaríamos de enfatizar que con
sideramos o presente Projeto altamente meritório em 
seus objetivos e importantíssimo para um combate 
mais eficaz ao crime.. 

III- Voto 

Pelo exposto, voto favoravelmente à aprovação 
do Projeto de lei da Câmara n2 66, de 1997, e às 
emendas n2 5 e 6 (de redação), do Senador José lg

. nácio Ferreira, ofereço uma terceira emenda de re
dação abaixo formulada, e opino contrariamente à 
emenda nº 1 - CAE e às emendas n2" 1 a 4, 7 a 9 
do Senador José lgnácio Ferreira. 

EMENDA Nº 2- CCJ- (DE REDAÇÃO) 

Corrija-se a expressão "fundamentalmente•, no 
art. 3" do PLC n2 66/97, para "fundamentadamente•, 
ficando o dispositivo assim redigido: 

• Art. 3º Os crimes disciplinados nesta 
lei são insusceptíveis de fiança e liberdade 
provisória e, em caso de sentença condena
tória, o juiz decidirá fundamentadamente, se 
o réu poderá apelar em liberdade. • 

EMENDA N2 3-CCJ- (DE REDAÇÃO) 

Corrijam-se as expressões "por repre
sentação", "ouvido aquele", "arts. 125 a 144 do Códi
go de Processo Penal" e "contado" no caput e no§ 12 

do art. 42 do PLC n.2 66/97, .para "mediante repre
sentação", "ouvido o Ministério Público", "arts. 125 a 
144 do Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de outubro de 
1941 - Código de Processo Penal" e "contados•, 

respectivamente, ficando os dispositivos assim redi
gidos: 

• Art 42 O Juiz, de ofício, a requerimen
to do Ministério Público, ou mediante repre
sentação da autoridade policial, ouvido o Mi
nistério Público em vinte e quatro horas, ha
vendo indícios sufiCientes, poderá decretar, 
no curso do inquérito ou da ação penal, a 
apreensão ou o seqüestro de bens, direitos 
ou valores do acusado, ou existentes em 
seu nome, objeto dos crimes previstos nesta 
lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 
144 do Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de outu
bro de 1941 - Código de Processo Penal. 

§ 12 As medidas assecuratórias previs
tas neste artigo serão levantadas se a ação 
penal não for iniciada no prazo de cento e 
vinte dias, contados da data em que ficar 
concluída a diligência 

EMENDA DE REDAÇÃO N2 4- CCJ 
(DE REDAÇÃO) 

Corrija-se a expressão •jurídicas•, no título de 
Capítulo V do PLC n2 66/97, para •sujeitas à lei•, fi· 
cando o título assim redigido: 

•oas pessoas sujeitas à lei• 

Sala da Comissão, 1 O de fevereiro de 1998 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................... 
Art. 22. Compete privativamente à União legis

lar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, 

eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho: 
•••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Art. 48. Cabe a0 Congresso Nacionai, 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: 

XI - criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública; 

XIII - matéria financeira, cambial e monetária, 
instituições financeiras e suas operações; 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da 
Cãmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1 º São de iniciativa do Presidente da República 
as lei que: 

11 - disponham sobre: 
e) criação, estruturação e atribuições dos Mi

nistérios e órgãos da administração pública 

DECRETO-LEI N2 3.689 
DE~ DE OUTUBRO DE 1941 

Código de Processo Penal (*) 
Arl 288. Associarem-se mais de três pessoas, 

em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: 
Pena- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
Parágrafo único. A pena aplica-se em dobro, 

se a quadrilha ou bando é armado. 
•• V"lde arl 2!' da Lei n.• 2.889, de 1° de outubro de 1956, 
que define e pune o crime de genocídio. 
•• Vide art. 1°, III, I, da Lei n• 7 .960, de 21 de dezembro de 
1989. 
•• Vide arts. 1°, a• e go da Lei n• 8.072, de 25 de julho de 
1990. 
• Vide art. 159, § 12 , do Código Penal. 
• V"Kie art. 25, § 2!', da Lei n• 7.492, de 16 de junho de 
1986 (Crimes conba o Sistema Rnanceiro). 
• V"Kie art. 16, parágrafo único, da Lei n• 8.137, de 2:T da 
dezembro de 1990 (CriJOOS contra a Ordem Económica e 
Tributária) 

Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: 

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa. 

• Vide art. 438 do Cóã~go de Processo Penal. 

Excesso de exação 
§ 1" Se o f~ncionário exige tributo ou contribui

ção social que sabe ou deveria saber indevido, ou, 

quando dev;do, ,;mprega na cobrança meio vexató
rio ou gravoso, que a lei não autoriza: 

Pena- reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e 
multa 

.. § 12 redação determinada pela Lei n• 8.137, de 27 de 
e:~zembro de 1990. 

§ 2º Se o funcionário desvia, em proveito pró
prio ou de outrem, o que recebeu indevidamente 
para recolher aos cofres públicos: 

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 12 {doze) anos, 
e multa 

LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990 

Define crimes contra a ordem tribu
tária, econõmica e contra as relações de 
consumo, e dá outras providências. 

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

e eu sanciono a seguinte lei: 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N!! 92, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma do Regimento Interno do 

Senado Federal, as seguintes informações a serem 
prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, rela
cionadas ao Plano Agropecuário e Florestal de Ron
dônia- PLANAFLORO: 

1. Repasses financeiros efetuados para o Esta
do de Rondônia, no período de janeiro de 1996 e 
1997 até a presente data, discriminadamente (recur
sos externos e contrapartidas da União); 

2. Pagamentos efetuados por conta dos recur
sos recebidos, áJSCriminados em relação aos Projetas 
Sub-Projetos, Atividades e elementos de despesas; 

3. Órgão que foi_ publicado o edital de licita
ção/concorrência; 

4. Empresas vencedoras das licitações/concor
rências; 

5. Obras de infra-estruturas contratadas, discri
minando-se: 

5.1 -Estradas vicinais (construção e recupera
ção) com a indicação do total de quilômetros, locali
zação, preço unitário e preço global; 
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5.2 - Pontes e oue1ros, com a indicaçao do to
tal de metros, tipo, localização, preço unitário e pre
ço global; 

5.3 - Escolas e postos de saúde, com a indica
ção de metros quadrados construídos, preços unitá
rios e globais; e, 

6. Serviços realizados e a realizar em relação 
às obras de infra-estruturas contratadas; 

7. Situação atual do Segundo Plano de aproxi
mação; 

8. Em que Banco estão sendo movimentados 
os recursos financeiros? 

' 9. Saldo em caixa; 
1 O. Plano das aplicações dos recursos no exer

cício de 1998. 

Justificação 

O requerimento justifica-se pela necessidade 
de se monitorar a execução de importante programa 
de desenvolvimento do Estado de Rondônia, finan
ciado por recursos externos, com contrapartidas na
cionais, como forma ainda de se examinar a normali
dade da aplicação dos seus recursos. 

Outro aspecto a considerar é que o Planafloro 
tem por objetivo melhorar a qualidade de vida das 
populações beneficiadas, o que se necessita verifi
car, a partir do nível e da qualidade dos investimen
tos que estão sendo realizados. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Senador Emandes Amorim, PPB- RO. 

(A Mesa para decisão.) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do Inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Pro
jeto de Lei da Câmara n2 66, de 1997 (n2 2.688/96, 
na Casa de origem), cujos pareceres foram lidos an
teriormente, de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, que dispõe sobre os crimes de "lavagem• ou 
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção 
da utilização do Sistema Rnanceiro para os ilícitos 
previstos nesta lei; cria o Conselho de Controle de 
Atividade Rnanceiras - COAF, e dá outras providên
cias constará da pauta da sessão deliberativa ordi
nária de amanhã, em regime de urgência, oportuni
dade em que poderão ser oferecidas emendas até o 
encerramento da discussão. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pie
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio n2 347/98, na origem, de 9 do coriente,.informan
do, .nos termos do art. 32 da Resolução nR 23, de~· 

1\396, do senado Federal, as operações de crédito 
externo de natureza financeira contratadas, de inte
resse da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, de caráter não-reembolsável, assim 
caracterizadas as doações internacionais e outras 
da espécie, no montante equivalente a cento e seis 
milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e 
um dólares norte-americanos e vinte e sete centa
vos, consideradas as paridades de 31 de dezembro 
último. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n2 8, de 1996, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pre
sidência recebeu expediente do Secretário-Executi
vo do Parlamento Latino-Americano, de 26 de janei
ro último, encaminhando a Ata da XVII Assembléia 
Ordinária do Parlamento Latino-Americano, realiza
da nos dias 5 e 6 de dezembro de 1997, em São 
Paulo. (Diversos n2 3, de 1998) 

O expediente vai à Comissão de RelaÇões Ex
teriores e Defesa Nacional. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio 
Cafeteira, como Líder, por cinco minutos, para uma 
comunicação urgente, de interesse partidário, nos 
termos do art. 14, inciso 11, alínea a, do Regimento 
Interno. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Sr" Presidente, não quero falar como Líder, quero fa
lar como Senador, inscrito que estou para falar hoje. 

A minha colocação é pessoal. Gostaria que V. Exª 
estabelecesse que falarei como orador inscrito, por
tanto, dentro dos vinte minutos de que disponho. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Conce
do a palavra a V. Ex-. como orador inscrito, durante 
vinte minutos. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do ora
dor.) - SrB Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, fiz 
questão de ratificar o meu tipo de discurso, porque o 
meu pronunciamento é pessoal e não partidário. 
Hoje é o dia em que pretende o Governo que se faça 
a votação da reforma administrativa · 

Twe o cuidado, Sr" Presidente, de examinar 
até a mudança no juramento que fazíamos quando 
assumíamos o mandato de Senador. Anteriormente, 
quando tomávamos poSSf?, prometíamos cumprir a 
Constituição, respeitá-la e defendê-la. Hoje, isso 
mudou. · 
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Talvez, como o desejo é o de que a Constitui
:ção mude todo dia, já não estamos jurando no senti
do de defender e cumprir a Constituição. Hoje, na 
forma do Regimento Interno, o juramento é: 

"Prometo guardar a Constituição Federal 
e as leis do País." 

E é isso que estamos fazendo, mas estamos 
guardando-a na gaveta enquanto não é modificada. 

Confesso, Srª Presidente, que, depois de 35 
anos de vida pública, jamais encontrei um movimen
to maior de mudança da Constituição do que esse a 
que assistimos hoje. Eu não fui Constituinte. Em 

, 1988, eu era Governador do Maranhão, mas, nesta 
' Casa e na Câmara dos Deputados, ainda há um nú
: mero muito grande de pessoas que fizeram esta 
Constituição, inclusive o próprio Presidente da Repú
blica. Mas, agora, não só a pedido de Sua Excelên
cia, mas também pelo gosto de 3/5 do Congresso, 
ela vem sendo modificada Cláusulas pétreas desinte
gram-se. Nada mais é tão importante na Constituição. 

Hoje é o dia da morte do mordomo porque ele 
sempre foi o bandido da história, e o bandido dos 
problemas do Brasil sempre foi o funcionário público. 
Assim, hoje é o dia em que vão assassinar o funcio-

. nário público, tirando-lhe a estabilidade tirando-lhe 
garantias. É a isso que estamos assistindo e é disso 
que estamos participando. 

O movimento de trabalhadores que está lá fora 
·parece não intimidar ninguém. O que devia intimidar 
cada um é a sua própria consciência, é a certeza 
que temos de que o maior flagelo deste País, o pre
ço que estamos pagando pelo fim da inflação é nada 
mais nada menos que o crescente desemprego. E o 
que é o desemprego? É a perda da cidadania; é ê 

perda da respeitabilidade do chefe da família. Na 
. hora em que o chefe de familia não tem mais o seu 
emprego, a família começa a desmoronar. Os filhos 
começam a sair em busca de uma maneira de ga
nhar dinheiro; os meninos com uma flanelinha lim
pando o carro ou traficando drogas e as meninas se 
prostituindo, contanto que tragam para casa algum 
dinheiro para que a família possa sobreviver. O che
fe da família, homem· ou mulher, depois que perde o 
emprego perde também o respeito da família. 

E de repente vem aí essa Reforma Administra
. tiva que vai permitir que o desemprego também 
aconteça no poder público e que chefes de família 
de repente passem a viver o sobressaHo, a incerte
za, a agonia, o receio de perder o ganha-pão da fa
mília. 

Srª Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, na rea
lidade, trata-se de um constrangimento grande para 

aquele que, quando menino, assistiu a uma ceria 
marcante. Quando tinha entre oito e nove anos de 
idade, na cidade de Caxias, meu pai era chefe do 
serviço de classificação de algodão e, depois, chefe 
de serviço de classificação de produtos vegetais. 
Naquela época, assisti a um dono de urna firma con
vidá-lo para ir trabalhar para ele. Meu pai ganhava
ainda me lembro bem - 600 mil réis. O comerciante 
ofereceu-lhe um cont~ '= 500, ou seja, duas vezes e 
meia o que ele auferia. Srª Presidente, lembro-me 
ainda da frase dita por meu pai: "Olha, você me ofe
rece muito dinheiro; é duas vezes o que ganho hoje, 
mas, para aceitar isso, eu teria que deixar o serviço 
público e abrir mão da minha estabilidade, que ga
rante que meus filhos serão educados. • Nunca con
segui esquecer isto: a estabilidade deu a meu pai a 
oportunidade de se negar a ganhar duas vezes e 
meia o ·que recebia, contanto que tivesse a certeza 
de que eu e meus irmãos seríamos educados. 

Srª Presidente, hoje, não teria condições de vo
taro fim da estabilidade. Por maior que fosse o argu-: 
mento, haveria de me lembrar de meu pai; haveria· 
de me lembrar dos outros pais de família do Brasil, 
dos funcionários públicos, que usam a estabilidade, 
ainda, como garantia e tranqüilidade de que vão 
educar os seus filhos. 

Quis o destino que, hoje, eu tivesse o direito de 
falar por vinte minutos, de certa forma, para desaba
far tudo aquilo que sinto no momento em que vejo 
que o Governo tudo quer e tudo pode. Infelizmen
te, ele vai conseguir também tirar a estabilidade do 
funcionário. E eu, entristecido, fico pensando: e a 
partir daí, Srª Presidente, quem vai ser o culpado, 
quem vai ser o vilão da História do Brasil? Quem 
assumirá a condição de vilão no lugar do funcioná
rio público? 

Srª Presidente, um homem no Maranhão dei
xou o seu nome por um gesto; trata-se do Governa
dor Benedito Leite, educador. Certa feita, levaram
lhe um decreto para que fosse fechada a escola mo
delo do Estado. Ele se recusou a assiná-lo e disse: 
"Prefiro que me cortem a mão a eu ter que assinar o 
fechamento da escola modelo". São gestos como 
esse, Srª Presidente, que me fazem dizer, com toda 
tranqüilidade, que não voto a Reforma Administrati
va. Não voto contra o funcionário público da minha 
Pátria, seja ele federal, estadual ou municipal; todos 
serão atingidos por ela. Prefiro imitur Benedito Leite, 
dizendo que preferiria até que me tirassem o manda
to a ter que o usar para apunhalar o funcionário pú
blico da minha terra. 

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



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL II 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conce
- do a palavra ao Senador Ramez Tebet, por permuta 

com o Senador Júlio Campos. S. Ex'! dispõe de vinte 
minutos para proferir seu pronunciamento. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr" 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, esta semana, 
como está amplamente noticiado, o Senado vai votar 
a Refonna Administrativa, sobre a qual, em um dos 
seus tópicos, agora mesmo, acabamos de ouvir o 
"discurso-desabafo' do Senador Epitacio Cafeteira. 

Sr" Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é ver
dade que nunca se votaram tantas leis neste País. 

-Concordo, porque acredito que, no Congresso Na· 
-cional, devam estar em tramitação, no mínimo, 400 
ou 500 emendas à Constituição de 1988. 

De hoje para amanhã, estaremos aqui votando 
a Refonna Administrativa. Não tenho dúvidas, Srs. 
Senadores, meus caros Colegas, da sua aprovação. 
Sei que esta Reforma será aprovada. 

Ocupo a Tribuna para manifestar meu ponto de 
vista com relação a alguns tópicos referentes à Re
forma Administrativa. 

A meu ver, estamos cometendo alguns equívo
cos diante da sociedade brasileira, porque vejo al
guns apregoarem, por exemplo, o fim da estabilida
de do servidor público como uma grande vantagem, 
como uma grande iniciativa em favor do Serviço Pú
blico deste País. Penso diferente nesse tópico; pen
so que a estabilidade é uma garantia, uma seguran
ça para o Serviço Público; ela evita perseguições e 
demissões injustificadas, deixando que o servidor 
público trabalhe com mais tranqüilidade. 

Outros argumentam diferentemente. Entendem 
que a estabilidade faz com que o servidor público 
seja negligente no seu serviço e não cumpra efetiva
mente a sua missão. Contudo, quero discutir o que 
está na lei; não quero discutir as suposições, Sr" 
Presidente, Srs. Senadores; quero discutir a Refor
ma que vamos votar aqui, e, sob este aspecto, não 
penso que ela acabe com a estabilidade no Direito 
brasileiro, sinceramente. 

Como advogado, li atentamente a proposta que 
estamos votando e, referentemente à estabilidade, 
vejo que o primeiro item é a consagração do princí
pio, hoje existente, de que o ingresso no Serviço Pú
blico se deve dar mediante concurso de provas e tí
tulos. Esta regra continuará consagrada na Reforma 
em apreço, cujo texto afirma que a estabifidade se 
dará.depois de três anos de 'observação' do servi
dor público, enquanto que a Constituição de 1988 
prevê um prazo de dois anos. Então, no atinente ao -

tempo, a nova lei apenas amplia o prazo de dois 
para três anos. Duvido que alguém me diga, no'·· 
caso, que a estabilidade está quebrada; ela está fie-:. 
xibilizada, endurecida; porém, não se está acabando' 
com a estabilidade. 

É preciso também dizer que não existe estabili
dade absoluta, nunca existiu no Direito brasileiro, 
porque o servidor público, mediante o cometimento 
de detenninadas faltas previstas na legislação, pode 
ser demitido do Serviço Público através de processo 
administrativo que lhe assegure o direito à ampla de
fesa. 

Ainda estou analisando o problema do prazo, ' 
que está ampliado de dois para três anos, o que, por: 
si, não quebra a estabilidade. Podemos até ser con- ' 
trários a esse dispositivo, mas nunca poderemos 
afirmar que a ampliação do estágio probatório que
bre a estabilidade. 

Sr" Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quero 
reafirmar, aqui, que tenho a minha vida pública mar
cada pela defesa do princípio da estabilidade. Estou 
apenas fazendo comentários à lei existente e, ao 
fazê-los, como advogado, penso que, neste tópico, 
conforme acabei de afirmar aqui, a estabilidade posi
tivamente não foi quebrada. 

Dispõe ainda mais a lei, em um dos seus inci
sos, que o funcionário que não tiver bom desempe
nho poderá ser demitido. Volto a fazer a indagação: 
isto quebra a estabilidade no Direito Público brasilei
ro? Para responder a esta pergunta, temos que olhar 
a lei que, hoje, regula esta matéria. Bom desempe
nho não é novidade no Direito Administrativo brasi
leiro. A falta do bom desempenho ali está inscrita 
sob a forma de negligência e desídia, caracterizado
ras, na lei atual- não na que estamos votando-, da 
figura da falta grave, a qual, apurada mediante in
quérito administrativo, resguardado o direito de am
pla defesa, poderá sujeitar o funcionário à pena de 
perda do seu cargo. 

E o que diz esta Reforma de agora? Apenas não 
fala em desidia, mas em falta de bom desempenho. 

É interessante notar, Sr!! Presidente, que, que
rendo quebrar a estabilidade, querendo que a Refor
ma seja mais ágil, rem~te o legislador a matéria à lei 
complementar. Ora, Sr!! Presidente, Srs. Senadores, 
como afinnei na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se dependerá de lei complementar, fica
temos diante de um 'buraco negro' até que a lei 
complementar seja votada. E é bom que dependa de 
lei complementar; não entendo que isso seja ruim; 
não estou criticando; apenas comento a lei por en
tender que a sociedade brasileira precisa fiCB.r escla-
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recida sobre o teor da Reforma Administrativa que 
estamos votando, a qual, nesse particular, depende

. rá de lei complementar, para cuja apreciação e vota
ção - frise-se -exige-se quorum qualificado. 

E, na Reforma constitucional que vai ser vota
da, já está garantido, por antecipação, que isso se 

· dará sempre, assegurados os princípios do contradi-
tório e da ampla defesa. ' 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB - MA) - Permite
me V. Ex" um aparte, nobre Senador Ramez Tebet? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) -Ouço o 
aparte do nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB - MA) - Nobre 
:Senador Ramez Tebet, V. Ex" iniciou o seu pronun
ciamento, firmando-se no art. 41, que dispõe: art.41 
- São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, 
os servidores nomeados em virtude de concurso pú
blico. V. Ex" se fixou no caput; V. Ex" não desceu 
aos parágrafos, aos incisos, onde V. (:x§ verá que 
essa estabiíiêfade de três anos não é verdadeira. V. Ex" 
encontrará, logo adiante, no inciso III, a seguinte dis
posição: mediante procedimento de avaliação perió
dica de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurado amplo direito de defesa Todavia, veja 
V. Exl', é precária essa estabilidade que se garantiu 
depois de três anos. V. Ex" dirá que sabe que o Go
verno não fará isso. Então, pergunto-lhe: qual gover
no? O federal, o estadual ou o municipal? O que es
tamos pretendendo com isso? Estamos abrindo uma 
porta para que, politicamente, tudo seja possível. V. Ex" 
há de me permitir manter o que disse no meu pro
nunciamento. A estabilidade, que é uma cláusula pé
Iria, vai ser destruída. embora abrindo uma janela 
para dizer que a lei complementar vai estabelecer 
como será medido, periodicamente, o desempenho. 
O projeto possibilita a extinção do cargo, ficando o 
funcionário em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço. Ora, V. Ex" co
nhece como é este País em termos políticos. Em 
meu Estado, por exemplo, muitos prefeitos recém
eleitos demitiram todos os servidores. Não tinham o 
amparo dessa emenda e não houve necessidade de 
lei complementar. Se não houver alguma coisa que 
garanta a esses servidores retomar, posso garantir a 
V. Ex" que estaremos condenando essas famílias, 
porque o chefe de família, homem ou mulher, de
sempregado, com toda a certeza, caminhará para o 
fim da sua vida. já que estará perdendo a cidadania 
e o respeito da família. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Sena
dor Epitacio Cafeteira, o aparte de V. Ex" me permite 
apenas esclarecer que não estou falando contra a 

estabilidade. Sou a favor da estabilidade e est~~ até d 
colocando parâmetros no meu pronunciamento; pa- ~' 
râmetros de quem está comentando a reforma e os ;: 
termos em que ela está redigida. Neste ponto, dis- ·: 
corda de V. Exª O fato da lei exigir, depois do está
gio probatório, uma avaliação periódica que garanta 
a ampla defesa, positivamente não pode ser encara
do como quebra da estabilidade, significa, isto sim, a 
busca da eficiência no serviço público e a possibili
dade da ampla defesa, porque ele deverá estar su
j~ito à prestação de contas de sua atuação. 

Os prefeitos estão demitindo servidores que .-.. 
não estão amparados pela estabilidade, Senador ·· 
Epitacio Cafeteira, pois, do contrário, não poderiam • 
demitir. Nesse ponto reside a diferença entre o servi
dor amparado pela estabilidade, isto é, que fez con
curso ou que foi declarado estável por lei e aquele 
que foi contratado sob outro regime jurídico. 

Enfim, é essa a interpretação que faço para en- . 
trar no ponto crítico. Neste caso, sim, penso que a • 
questão é complicada, pois existe um dispositivo 
nesta Reforma Constitucional que diz que, para se 
atingir a aplicação de recursos ao limite de 60"/o pre
visto na Lei Camata, pode haver demissão - até dos 
estáveis! A meu ver, esse é o ponto negativo do pro
jeto, embora para se chegar a esse ponto, a lei tam
bém estabeleça critérios: primeiro, a eliminação de 
20% dos cargos en1···comissão ou dos cargos em 
confiança, o que não depende de Reforma Constitu
cional; pode ser feita a qualquer momento. Tanto 
prefeito quanto governador, Presidente da República 
ou presidentes de instituições como o Legislativo, 
por exemplo, podem fazê-lo. Biminação de cargos 
não está no instituto da estabilidade, bem como cui
da da demissão, antes dos estáveis, daqueles que 
são contratados ou prestam serviços fora da estabili
dade, fora do concurso público, como, por exemplo, 
os celetistas. 

O que acontece, na prática, é que os prefeitos, 
os governadores não têm condições de demitir, por
que os Estados estão quebrados, e, para demitir 
quem está pela CLT, têm que pagar uma alta indeni
zação, daí porquê a existência desses Planos de 
Demissões Voluntárias que perambulam por aí. En
tão, nesse tópico, dou razão àqueles que afirmam 
que a estabilidade, do ponto de vista legal, não 
acontece em razão do que acabei de afirmar. 

Por outro lado, como me propus a examinar o 
texto da Lei, como me propus a fazer comentários 
sobre essa Lei, permito-me afirmar sim - e aí muitos 
têm razão - que ela está voltada à figura do servidor 
público. Toda economia que se quer fazer está cen-
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trada na demissão de servidores públicos. Todos 
nós assistimos, por exemplo, na Comissão de Cons
tituição e Justiça, ao depoimento culto e brilhante do 
Ministro Bresser Pereira, onde S. Ex' afirmou que 
haverá uma economia de R$9 bilhões/ano, dep9is 
da aprovação e da aplicação da Reforma Adminis
trativa. Como me propus a comentar a Lei e a fazer 
um exame frio de seu texto, tenho que compará-la à 
realidade dos fatos, àquilo que conheço da realidade 
brasileira. E, ao fazer essa comparação, permito-me 
dizer a S. Ex', o Ministro da Administração, que, pe
los cálculos que formulei, à média de R$500 por mês 
- e é muito para os fins a que me proponho -, para 
haver uma economia de R$9 bilhões há necessidade 
de se demitir 1 milhão e ;350 mil servidores públicos, 
atirando-os em um clima de desemprego, que cada 
vez aumenta mais neste País. Aí, sim, haveria tal 
economia! Entretanto, duvido que se demita 1 mi
lhão e 350 mil funcionários em 27 Estados da Fede
ração brasileira, aliás; torço mesmo para isso não 
acontecer. Todos nós torcemos para não acontecer. 

O que houve, S~ Presidente e Srs. Senadores, 
é que o Ministro se equivocou na conta. Só pode ser 
equívoco! Comecei minha vida como Prefeito; fui 
Deputado estadual; Vice-Governador e Governador 
por dez meses. Sou homem que representa Mato 
Grosso do Sul, onde aliás se fez o Plano de Demis
são Voluntária, demitindo-se aqueles funcionários 
que espontaneamente assim optaram, inde
pendentemente de estabilidade ou do regime de tra
balho. Para tanto, foi preciso contratar empréstimo 
com a Caixa Económica Federal, porque os Estados 
não têm recursos para isso. 

Sr4 Presidente, o meu discurso parece ser con
traditório, mas não o é. Venho a esta tribuna apenas 
porque entendo que precisamos esclarecer a socie
dade brasileira, pois tenho a obrigação de lhe apre
sentar a minha visão como Senador. Não posso ne
gar que este Projeto possui pontos altamente positi
vos; ele vai impedir, por exemplo, a existência dos 
marajás, uma figura que não existirá mais. Como se 
explica a sua presença? Pelo acúmulo de vantagens 
permitidas em leis municipais, estaduais e federais, 
vantagens que, positivamente, ninguém pode com
preender. Cito um exemplo: 

O Sr. Epltacio Cafeteira (PPB - MA) - Por 
que não aprovaliK's só a parte positiva, nobre Sena
dor? Para aprovarmos a parte positiva, nós temos 
que aprovar também a parte negativa? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Não, 
nobre Senador, essa é uma questão de voto; cada 
um vai votar do jeito que quiser, nobre Senador Epi-

tacio Cafeteira. Como parâmetro da· meu discurso;. 
eu me propus analisar o que a Reforma Administrati- ; 
va contém, porque - volto a afirmar - a sociedade ' 
brasileira ainda não está perfeitamente esclarecida · 
sobre ela. 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB - MA) - Estou 
de acordo com V. Ex' 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Estou 
apenas explicando o que tem a lei, porque nenhum 
de nós pode aceitar que haja servidores públicos 
nos Estados ganhando mais de R$20.000,00. E isso 
acontece porque a legislação facilita. Vem à minha . 
mente, neste momento, o caso de um servidor públi- ·· 
co estadual - um Coronel da Polícia Militar- que re- · 
cebe mais de R$20.000,00 por mês. Por que o seu 
salário atingiu essa cifra astronómica? Naturalmente, 
porque ele foi chefe de gabinete por dois anos e 
acumulou esse salário ao vencimento de coronel. Se 
passar a ser Secretário de Segurança Pública e per
manecer por dois anos, acumulará. Se ficar mais al
gum tempo em outro cargo, acumulará também. As
sim, ele atinge essa cifra estratosférica. 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB - MA) - É por 
isso, então, que se vai tirar a estabilidade do funcio
nário? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Esse 
projeto de Reforma Administrativa acaba com isso, e 
tem que acabar mesmo, porque uma situação como 
essa não pode continuar. Há pontos altamente posi
tivos nele, que vamos votar aqui no Senado. 

Sr4 Presidente, lamentavelmente meu tempo 
se esgota, impedindo-me de fazer a análise que me 
propus quando assomei a esta tribuna, logo em se
guida ao pronunciamento do Senador Epitacio Cafe
teira. Vim a plenário preparado para fazer este dis
curso, não foi o pronunciamento do Senador Epitacio 
Cafeteira que me trouxe à tribuna Pretendi apresen
tar a minha visão sobre essa Reforma Administrati
va, que tem também um processo didático. Disse 
que a sociedade brasileira não está esclare<?ida, mas 
ela está se conscientizando das coisas. E preciso 
haver o debàte com ela, e creio que, embora de ma
neira tímida, eie começa a acontecer. Há um proces
so didático na elaboração dessa matéria. 

Vamos ter ainda prazo para discussão. Quan
do a matéria entrar na Ordem do Dia, eu sei que a 
discussão estará encerrada, mas teremos tempo de 
voltar ao assunto durante o encaminhamento da vo
tação. 

Portanto, não adianta chorarmos um morto que 
não ainda morreu. O ideal é irmos aperfeiçoando a 
legislação em pontos importantes para a administra-
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ção pública, da maneira que for possível, porque 
chegou a hora de olharmos mais para os direitos dos 
cidadãos. Estamos muito voltados para as reformas 
institucionais; é necessário que tenhamos também 
olhos para os cidadãos, que esperam a melhoria da 
sua qualidade de vida. 

Sr" Presidente, muito obrigado pela tolerância. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conti· 

nuando a lista de oradores inscritos, concedo a pala
vra ao nobre Senador José Fogaça. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu-
cena. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Guilherme Pal
meira. S. Exª dispõe de vinte minutos para o seu 
pronunciamento. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - sr- Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, on
tem tive a oportunidade de fixar a minha posição 
com relação à Reforma Administrativa, quarido de
monstrei minha intenção em votar favoravelmente, 
porém, com restrições sérias. O grande vilão é sem
pre o funcionário público, que, a meu ver, não repre
senta o peso maior dentro do que entendo deva ser 
o objetivo principal da Reforma. 

Concordo quase em gênero e número com o . 
que disse, com muita propriedade, o Senador Ra
mezTebet. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Sr. Sena
dor, agradeço a V. Ex" Entendo que a Reforma Ad
ministrativa deveria contemplar também a contenção 
de gastos públicos. Estamos perdendo uma grande 
oportunidade nessa Reforma Administrativa. Nós 
dois estamos pensando do mesmo jeito. Muito obri
gado. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) -
Exatamente. Fico satisfeito que isso ocorra, porque, 
Senador, há algum tempo, a Reforma ·ainda se en
contrava na Câmara, fazia eu uma análise chaman
do a atenção para isto: sempre se coloca o funcioná
rio público como o grande vilão do déficit público fe
deral, estadual e municipal. 

Também fui governador e prefeito e administrei 
bem sem a necessidade de mexer ou me preocupar 
com a estabilidade de quem quer que seja. Os bons 
funcionários trabalham, e aqueles que não· se en
quadram nas regras de uma administração bem in
tencionada, certamente, por meio dos processos ad
ministrativos normais, podem ser demitidos ou afas
tados do Serviço Público. Vou votar favoravelmente 
à matéria, repito, achando que amanhã teremos que 
corrigir alguns pontos. 

A burocracia nacional preeisa ser modificada, ·· 
aperfeiçoada, modernizada. Mas, para isso, temos 
que dar incentivos. Não sei se a eliminação de fun
cionários seria o· grande incentivo de que a burocra
cia, a máquina da União;·dos Estados e Municípios 
precisa~ Não sei se é por aí, tenho minhas dúvidas. 

Quando vejo que há necessidade da reforma, 
que não há mais como se alterar, mais o que se es
tudar, votaremos favoravelmente, mas sabendo que, 
mais cedo ou mais tarde, modificações terão que ser 
feitas para valorizar o funcionário público, para que 
seja o que há de melhor dentro da intelectualidade e 
da cultura brasileira. · 

Sr. Presidente, o outro ponto que quero abor
dar no meu pronunciamento refere-se à reportagem 
publicada pela revista Veja desta semana sobre o 
trabalho desenvolvido pelo Comunidade Solidária. 
Embora não seja meu hábito, quero comentar hoje . 
algumas informações publicadas nessa edição da 
revista. Não vou nem quero referir"me ao papel da 
[)!I Ruth Cardoso nem às apreciações contidas na 
matéria, que são de caráter estritamente privado e, 
ao meu ver, encarados corretamente sob o ponto de 
vista ético. O que desejo lamentar é que ainda não 
tenhamos tomado conhecimento, na medida em que 
seria desejável, do _que significam, para os hábitos e 
a cultura política brasileira, a concepção, a efetiva 
instalação e a filosofia de trabalho_que esses resulta
dos representam e dos quais seria justo duvidar há 
cerca de três anos. 

Destaco, em primeiro lugar, os critérios justos, . 
politicamente corretos e eticamente irretocãveis pe
los quais foram escolhidos os municípios que hoje 
integram o programa, com forte atuação no Nordes
te, baseados nas càrências sociais conhecidas, que 
envolvem não apenas a educação e a saúde, mas, 
sobretudo, a preparação de cunho profissionalizante, 
que, a meu ver, é hoje o remédio mais eficaz contra 
o que se convencionou chamar de "desemprego es
trutural". 

Em segundo lugar, a inovação que representa 
conjugar esforços de toda a sociedade de forma soli
dária, calcado no princípio de que contribuem os que 
podem dar, participam . os que têm condições de , 
fazê-lo e se beneficiam os que dele necessitam, sem 
interferências políticas, sem condicionamentos ideo-

. lógicos e sem pressões corporativas. Nós, os políti
cos, temos nos mantido cautelosamente à margem 
de qualquer interferência em algo em que pessoal
ritente acredito e que está contnbuindo para mudar 
os vezos antigos do clientelismo, do patrimonialismo 
e, sobretudo, da indiferença. Não mereceu segura-
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rriente a relevância que a matéria jornalística aborda 
'a circunstância de que não se trata de um programa 
oficial e que, portanto, dele não há beneficiários que 
não sejam o Pais, a sociedade e aqueles que, em 
nosso preconceito, habituamo-nos a rotular de "mar
ginalizados". 

Como existe colaboração e participação do po
der público, cooperação de empresas privadas e in
tegração dos agentes de transformação social, esta
mos, mesmo sem sentir, superando a concepção 
que sempre acreditou, de um lado, nos meros bene
fícios da caridade cristã e, de outro, na obrigação 
ineiJJtável de todas as esferas de gove<no de resol
verem todos os desafios do Pais que a falta de soli
dariedade não permitia fossem encarados como res
ponsabilidade moral coletiva de todos. A impressão 
que tenho, Sr. Presidente, é de que os resultados 
até agora conseguidos são fruto de se acreditar mais 
na busca de soluções do que em se lamentar as difi
culdades para superá-las e os desafios de vencê-las. 

Esse é o motivo por que tenho a convicção de 
que os mecanismos até agora utilizados, a que to
dos temos dado pouca atenção, tendem a produzir 
efeitos-demonstração que podem ser extremamente 
úteis para incentivar a coesão social num país em 
que o individualismo sempre foi a marca registrada 
de muitas condutas, quer na esfera pública, quer na 
esfera privada. Não preconizo a institucionalização 
desse movimento além dos níveis com que já conta 
desde que foi concebido e posto em prática, nem de
fendo a sua extensão através de incentivos do Esta
do. O que désejo ressaltar é que, tendo se transfor
mado num poderoso mecanismo de auto-afirmação, 
auto-ajuda e automobilização, deve merecer de cada 
um de nós, quer no plano coletivo, quer individual
mente, a solidariedade que lhe devemos como re
curso de modernização social, entendida como um 
reforço à noção de cidadania de que o País sempre 
foi carente em diferentes fases de sua evolução his
tórica. 

Acredito que a força da convicção e o poder de 
uma idéia bem concebida sejam capazes de permitir 
o que décadas de assistencialismo político, lamenta
velmente, não conseguiram produzir entre nós. Faço 
votos de que os resultados desse movimento, des
conhecido de grande parte dos brasileiros e do pró
prio Congresso, possam ser convenientemente ava
liados, porque é parte de um esforço gigantesco que 
o Brasil faz, quase em silêncio, para vencer as terrí
veis amarras do subdesenvolvimento. 

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

Durante o. discur-So do Sr. Guiliierine , 
Palmeira, a Sfl Júnia Marise, 2• Vice-Presi- ; 
dente deixa a cadeira da presidência, que é ; 
ocupada pelo Sr. Lúdio Coelho, suplente de ' 
Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Guilherme 
Palmeira, o Sr. Lúdio Coelho, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha 
Lima, 1° Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, por:: 
permuta com o Senador Júlio Campos. : 

A SRA. JÚNIA MARISE (BiocoiPDT - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, hoje o 
Senado decide a Reforma Administrativa da mesma 
forma que decidiu todas as reformas que passaram 
por esta Casa, e é preciso denunciar isso à Nação. 

Não podemos deixar passar em branco a reafi- ' 
dade com a qual estamos convivendo nO: $E!nado 
Federal. Em nome da dignidade, principalmente em 
nome do mandato que todos recebemos pelo voto li- . 
vre do eleitorado deste Pais, devo dizer que. essa 
Reforma Administrativa não expressa o sentimento 
nacional, porque não foi discutida nesta Casa; ne
nhuma emenda foi sequer analisada, até mesmo 
aquelas que buscam o aperfeiçoamento do texto. 

Não vou discutir artigos, nem descer a ·deta
lhes, mas vou analisar, nessa proposta, um ponto 
que considero da maior relevância: a quebra da ~-. 
tabilidade dos servidores públicos, o confisco dos di
reitos, conquistas e garantias do servidor público 
deste País. Essa é a reforma que esse Governo 
quer aprovar na marra! Essa é a reforma administra
tiva que o Governo do Presidente Fernando Henri
que vai aprovar nesta Casa, se.~ nem seq~er_ dar 
oportunidade para debater a matena e aperfeiÇOa-la. 

Sr. Presidente, não existem meias palavras, 
uma vez que toda a opinião pública acompanhou 
passo a passo a tramitação desse projeto. Apresen
tamos nove emendas ao projeto da Reforma; nove 
emendas! Vários Senadores as apresentaram, não 
só os do Bloco de Oposição, mas também os gover
nistas, que são a base de sustentação do G~vemo: 
No entanto, nenhuma delas mereceu atençao; ne
nhuma foi analisada, e é preciso que se diga a ra
zão: o projeto não pode voltar à Câmara dos Depu
tados! O Senado Federal, mais uma vez, é submeti-
do à condição de Casa "carimbadora•. ·• 

T amos ouvido manifestações de todo lado. O 
Ministro Bresser Pereira, aqui mesmo, no ·Senado, 
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de uma forma inteiramente descarada, disse clara
mente: ·o Brasil vai economizar R$9 bilhões com a 
Reforma Administrativa·. Mais de um milhão de ser
vidores públicos serão colocados "no olho da rua·. O 
Ministro já tem as contas e a aritmética para a reali
zação de uma reforma terra-arrasada, como quer o 
Governo, colocando o servidor público como bode 
expiatório das mazelas do País. S. Ex" não quer en
carar a questão de frente, com responsabilidade e 
seriedade, dando a essa classe trabalhadora oportu
nidade de melhorias salariais, de um plano de car
gos e salários de que possa, efetivamente, sentir or
gulho, assim como do seu trabalho e, principalmen
te, de ser servidor público. 

É preciso que se denuncie à Nação o que está 
acontecendo com a tramitação da Reforma Adminis
trativa no Senado e da Reforma da Previdência na 
Câmara dos Deputados. 

Essa não é a Reforma Administrativa que gos
taríamos de estar discutindo hoje. Gostaríamos de 
estar discutindo, sim, uma Reforma Administrativa 
que pontuasse as questões relacionadas à vida fun
cional do nosso País, aos servidores públicos, para 
que eles pudessem exercitar o seu trabalho, dando à 
nossa população o melhor do serviço público. 

Diz-se que a Previdência está quebrada, que 
não haverá condições para o pagamento dos apo
sentados. Ora, Sr. Presidente, são dezoito milhões 
de aposentados que ganham R$120,00 e as maze
las da Previdência não estão nos trabalhadores, 
nem nos aposentados, mas nos erros, nos equívo
cos, na omissão e, principalmente, nas fraudes, nos 
rombos, nos desvios e na sonegação. 

Votaremos, hoje, a Reforma Administrativa, 
mas tenho a certeza de que nem mesmo os desta
ques às emendas que consideramos importantes, os 
quais apresentaremos, serão apreciados por este 
Plenário. 

Não deram oportunidade ao Senado para aper
feiçoar a Reforma Administrativa porque não quise
ram. Repito que as emendas da Oposição, bem 
como aquelas que apresentei depois de demorado 
estudo e debate com servidores e entidades do ser
viço público, não foram acatadas. 

Portanto, nesta tarde, o Senado Federal, ao 
aprovar essa reforma, mais uma vez dará um exem-. 
pio muito triste ao País, aos servidores e à nossa po
pulação. Não nos permitiram aperfeiçoar o projeto e 
promover um debate nacional capaz de- ouvir todos 
_ps segmentos e entidades de servidores públicos fe
derais, estaduais e muniCipais, para,saber o que. 
pensam da Reforma Administrativa, que mexe com 

.. suas- vidas ao confiscar direitos e i:orÍqÜistas.]â"\jã: • 
rantidos naquela que foi considerada a Constituição i 
Cidadã, de 1988. · 

Às vezes, espanta-me ouvir que essa reforma , 
não confisca direitos dos servidores. Afirmações 
desse tipo causam-me perplexidade, porque esse 
confisco está claramente colocado. O próprio Minis
tro Bresser Pereira reconheceu que era necessário 
quebrar a estabilidade dos servidores, o que seria 
colocado como princípio e como prioridade. Como 
disse o Ministro, o Governo vai economizar R$9 bi
lhões ao ano com a implantação e a aprovação da : 
Reforma Administrativa, e ocorrerá mais de um rnt
lhão de demissões. 

Ouvimos muitas coisas, Sr. Presidente. 

Na semana passada, ocupei esta tribuna e 
mostrei uma estatística que demonstra o crescimen
to em 5% do desemprego no País. Os servidores es- . 
tão há mais de três anos sem receber um centavo : 
de aumento .Os produtos prioritários de uma cesta · 
básica custam, hoje, cerca de R$170,00. Enquanto 
isso, o Governo se permite dizer que, com a apro'!a
ção da reforma, mandará um milhão de servidores 
públicos para o "olho da rua· e economizará R$9 bi
lhões por ano - esse mesmo Governo que aums:1ta 
em apenas R$8,00 os proventos dos aposentaoos e 
o valor do salário mínimo. 

Estaremos encaminhando a discussão ci'! ::1e
forma Administrativa, mas queremos, mais ur.-::: .ez, 
enfocar o que consideramos um desrespcúto com · 
esta Casa. Vamos posicionar-nos, novamente, como 
Casa "carimbadora": não podemos emendar ou 
aperfeiçoar o projeto da Reforma Administrativa, 
para que ele não retome à Câmara dos Deputados. 

Certamente, Sr. Presidente, essa decisão polí
tica marcará a história do Senado Federal. 

Durante a discussão da Reforma da Previdên
cia, tivemos oportunidade de elogiar a postura ado
tada pelo Relator, Senador Beni Veras, que, apesar 
de intransigente com relação a alguns pontos que 
defendíamos, abriu caminho para a discussão, para 
o aperfeiçoamento, para o debate e acatou inúmeras 
emendas apresentadas por mim e por outros Sena
dores. 

Lamentavelmente, na Reforma Administrativa, 
o Senado Federal estará aprovando uma matéria 
sem -ter dado a oportunidade··do debate nacional 
para o seu aperfeiçoamento, sem ouvir o clamor de 
todos os segmentos do serviço público, que não tive
ram a oportunidade de debater e de discutir a Refor
ma Administrativa. 
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Sr. Presidente, encaminho à Mesa pedido de 
destaque para as emendas que apresentamos. In
clusive já tenho notícia de que todos os pedidos de 
destaque serão votados em globo, e certamente 
também serão rejeitados em globo. Essas as infor
mações que temos, que gostaria não fossem verda
deiras. 

Sr. Presidente, tenho a impressão de que se 
prevalecer o rolo compressor no debate e na discus
são dessa matéria, o Governo estará colhendo uma 
vitória com a aprovação da Reforma Administrativa, 
mas, no futuro, poderá colher uma derrota, porque 
essa Reforma confisca direitos, conquistas e garan
tias dos servidores públicos, que hoje, mais uma 
vez, estão sendo colocados como bodes expiatórios 
e responsáveis por todas as mazelas do serviço pú
blico do País, quando, na verdade, sabemos que o 
servidor público, na sua quase totalidade, tem a 
compreensão e o senso de responsabilidade no 
exercício de sua função. A própria Constituição pune ·- · 
os funcionários que não querem trabalhar ou que 
transgridam os princípios da seriedade e o da ho
nestidade no exercício funcional. Isso já está inseri
do na Lei Maior; portanto, não é preciso inovar nes
sa questão. 

Precisaríamos inovar, Sr. Presidente, realizan
do uma Reforma Administrativa que desse condiçõ
es de estímulo para o aperfeiçoamento da máquina 
administrativa, consignando promoções ao servidor 
público. Esse é o espírito e o nosso sentimento na 
discussão de tão importante e fundamental questão 
para o serviço público do País. Não é possível - e 
essa Reforma não trata de nada disso - que o Go
verno continue ferindo os dispositivos legais, inclusi
ve descumprindo a lei, que determina aumentos sa
lariais nas datas previstas. Este Governo, há três 
anos, não dá um aumento sequer aos servidores pú
blicos. Congelam-se os salários, confiscam-se direi
tos, conquistas e garantias dos servidores. É o que 
prega a Reforma Administrativa, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Governo atual, 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, tem feito 
um esforço enorme para corrigir os erros do passa
do. Aliás, a participação. nesse esforço tem sido pe
dida a toda a sociedade brasileira: aos trabalhado
res.~ aos empres&rios do campo e aos da cidade. En
fim, à sociedade brasileira tem contribuído para essa · 
correção, combatendo as causas de problemas que 

ocorreram durante sucessivos governos, que não se 
preocuparam com o futuro do País. 

Assim aconteceu com a criação do Proer. 
Aliás, não sabemos ao certo qual o valor envolvido 
nesse Programa de Apoio ao Sistema Rnanceiro. Al
guns falam em R$40 bilhões, outros em R$50 bilhões. 
A verdade é que a soma é astronómica. 

Sr. Presidente, em relação à rolagem das dívi
das dos Estados, que o Senado tem que apreciar
e quase todas as rolagens têm sido aprovadas -, só 
para citar um exemplo, a de São Paulo ultrapassou a 
casa dos R$60 bilhões; a securitização das dívidas 
dos agricultores com débito de até R$200 mil atingiu 
R$7 bilhões; o lançamento do refinanciamento das 
cooperativas, para tentar arrancá-las da crise que se 
abate sobre um setor fundamental para a economia 
brasileira, deve atingir R$2,5 bilhões; o novo progra
ma de atendimento aos produtores rurais com dívi
das superiores a R$200 mü pode chegar a R$13 bi
lhões. Enfim, todas essas medidas adotadas pelo Go
verno têm uma relação di reta com os sucessivos er-. 
ros do passado, quando eram adotadas políticas irne-: 
diatistas, que não pensavam no futuro e, sim, quase 
sempre, na próxima semana ou no próximo mês. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, falarei 
de um problema, que, a princípio, pode parecer não 
ter relação com o início do meu discurso. Mas a rela
ção existe, porque evitaremos que o futuro governo, 
seja o do Senhor Fernando Henrique Cardoso ou o de 
outro presidente, tenha que lançar mão de uma outra 
medida para corrigir a falta de atitude do atual Gover
no. Refiro-me a um setor que muitas vezes é esqueci
do, mas que está presente na vida das pessoas todos 
os á~as. Falo da pecuária leiteira, que atravessa uma 
das suas mais graves crises em toda a nossa história. 

Para que os Srs. Senadores que não têm uma 
relação direta com a agricultura e, portanto, com o 
setor leiteiro, possam entender: qualquer cidadão, 
hoje, que entra em um bar e pede um copo de água 
mineral pagará R$0,60. Hoje, há produtores em vá
rias regiões do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Rio 
Grande do Norte, passando pelo Paraná, por Mato 
Grosso do Sul, do Senador Lúdio Coelho, pelo Ama
zonas, do Senador ~mardo Cabral, que já vendem 
um litro de leite a R$0,09 • Em alguns casos, che
gam a vender a R$0,08, quando o leite é extracota. 
Ou seja, o produtor vende a R$0,20 o litro, quando 

· estabelecido pela cota, e, quando extrapola a cota, 
entrega esse leite a R$0,09 o litro. Trocando em va
lores, chegaremos à conclusão de que um produtor 
precisa vender de sete a oito litros de leite para com
prar um copo de água mineral em um bar. 
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Sr. Presidente, não sei qual é o custo de pro
dução de um copo de águã, mas o Senador Mauro 
Miranda, de Goiás, que é hoje o Estado que mais 
cresce em produção de leite no País, pelos investi
mentos feitos pelo Governo do Estado, incentivando 
a produção leiteira, e pelos seus produtores, sabe 
que esse crescimento que Goiás está tendo' e· que 
alcança vários Estados brasileiros, resultando tam
bém num crescimento extraordinário na média da 
produção leiteira brasileira, não tem a contrapartida 
de políticas de apoio, em especial na política externa 
do Brasil, o que está matando a produção leiteira. 

Outro dia, em aparte ao Senador José Bianco, 
eu disse que não adianta implementarmos direta
mente ao produtor medidas de apoio, se não resol
vermos o problema, a causa principal da crise que 
se abate sobre o setor. Vejam que, há cinco anos, 
estávamos produzindo 15,5 bilhões de litros por ano. 
Passamos a 20,5 bilhões de litros. Isso significa que 
os produtores fizeram sua parte: investiram em··tec
nologia, em melhoramento genético, em equipamen
tos; modernizaram a atividade. Alcançaram um nível 
de produção que poderia ser considerado razoável 
não fosse o nosso consumo ainda baixo, em tomo 
de 128, 130 litros leite/ano, por pessoa, quando a 
Organização Mundial da Saúde recomenda 90 li
tros/ano. Os nossos países vizinhos, Uruguai e Ar
gentina, já atendem a esse índice estabelecido pela 
Organização Mundial da Saúde. Pois bem, mesmo 
não atendendo à demanda recomendada pela OMS, 
os produtores já estão oferecendo leite suficiente 
para atender ao mercado nacional. 

O grande problema é que, mesmo estando a 
oferta ajustada à demanda, o País insiste numa. polí
tica de importação sem precedentes, sem critérios. 
Não há proteção ao produtor nacional, não há ali
quotas que sejam pelo menos razoáveis para equi
parar o preço do produto no mercado nacional com o 
do produto que está sendo importado. Isso é fácil ve
rificar. Para se produzir uma tonelada de leite na 
União Européia gasta-se US$3 mil. E o leite importa
do da mesma União Européia chega ao Brasil cus
tando US$1, 7. E não hã milagre algum nisso. Há, 
sim, um forte subsídio por partE! dos governos da 
União Européia, que h<> cinco anos iniciaram um pro
grama de redução do número de matrizes em produ
ção com o objetivo de atingir a meta de reduzir em 
20% o número de matrizes, uma vez que fá eXiste 
uma grande oferta em relação ao consumo. Eles 
precisam encontrar países ingénuos como o B~sil 
para colocar esse excedente de prddução, mesmo 
que o governo tenha que subsidiar fortemente, como 

tem feito em relação ao leite que importamos. Se
gundo dados do IBGE, até outubro do ano passado, 
os subsídios chegaram a US$400 bilhões. Sem ne
nhuma dúvida, essa importação é a causa da derruba
da de preços em plena entressafra - persiste na sa
fra, porque já estamos em período de alta produção. 

Concluindo o raciocínio, não há mais no Brasil 
aqueles períodos de grandes quedas. de produção 
na entressafra que ensejariam o apoio do Governo à 
importação para cobrir um eventual déficit. Não; os 
produtores hoje já suplementam o seu rebanho nas 
épocas de baixo poder nutritivo das pastagens. Evi
dentemente, isso faz com que a curva seja muito 
mais próxima da reta. Ou seja, não temos mais 
aquele período em que a produção cai a ponto de se 
precisar de importação. A produção de leite é quase 
constante durante todo o ano. Portanto, nada justifi
ca o ingresso de produtos importados no nosso 
País, ainda mais porque o Governo não tem feito 
uma fiscalização condizente com os fatos que têm 
sido denunciados em relação ao Mercosul. É sabido 
que parte do leite que entra no nosso País vem com 
o carimbo argentino, mas tem origem na União Euro
péia. Enviam o produto via Argentina, pagando uma 
taxa de 16% ao invés de 27%, se o produto viesse 
direto ao Brasil. E, da Argentina para o Brasil, em 
função das tarifas privilegiadas do Mercosul, não pa
gam nada. Reduzem, portanto, um custo de importa
ção de 27% para 16%. Ora, Sr. Presidente, 11% em 
um mercado de margens comprometidas significam 
muito. Somando-se ao subsídio de US$1,3 mil por 
tonelada, o produtor de leite brasileiro fica sem ne
nhuma possibilidade de competir, mesmo que fosse 
o mais eficiente do mundo. 

O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) -Pois não. 
Ouço o aparte do nobre Senador Emandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO} - Nobre 
Senador Osmar Dias, V. EJcl! aborda um assunto de 
sumo interesse, principalmente para nós, ligados à 
agricultura, à pecuária e ao homem do campo. Se 
observarmos a política do Governo em relação às 
importações, veremos que há problemas não só na 
área do leite, mas também em outras, como a borra
cha, a seringa O Governo tanto fala - e há lei apro
vada nesta Casa mediante a qual se faliu o projeto 

' de borracha no País -, mas importa a borracha de 
o.utros paí$es com um custo muito mais baixo. Não 
se toma providência alguma para impedir que essa 
borracha seja importada com subsídio, o que leva os 
produtores à falência. No caso do leite, o meu Esta-
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do de Rondônia está sofrendo essas conseqüências: 
antes do Plano Real, o Governo financiou matrizes 

· nõ valor de US$500, mas hoje elas não valem 
US$200. Lá um litro de leite custa R$0,10 ou 
R$0,08. Isso desestimula o produtor rural, que acapa 
migrando para as cidades, deixando de produzir, de 
exportar o leite. O pior, nobre Senador, é que no 
nosso Estado a maioria dos produtores tomou esse 
financiamento, prevendo a melhoria do preço do lei
te. Mas, diante dos juros altíssimos do mercado, es
tão sendo levados à falência, perdendo suas proprie
dades, transformando-se em sem-terra. Isso está 
ocorrendo, portanto, por falta de uma política nessa 
área, principalmente pela importação de leite subsi
diado. Ouvi comentários segundo os quais o Presi
dente da República estaria tomando providências 
nesse sentido. Até agora, no entanto, o problema 
não foi resolvido. Oxalá, com o discurso de V. Ex", 
as autoridades tomem conhecimento do problema e 
inibam essa importação que traz prejuízos para os 
nossos produtores. Parabéns pelo seu discurso. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR) -Obrigado, 
Senador Emandes Amorim. 

Se a política cambial deve ser mantida para o 
bem do Real, entendo que, também para o bem da 
nossa moeda, é preciso que o Governo tome provi
dências ~m relação à destruição dos setores produti
vos que vem sendo feita sistematicamente por im
portações desnecessárias que atendem apenas ao 
desejo de empresas importadoras, de fazerem capi
tal de giro com o crédito privilegiado. Esse crédito é 
concedido com um prazo de mais de um ano de pra
zo e 8% de juros ao ano. Não se faz, portanto, a im
portação propriamente dita, necessária, mas usa-se 
a importação para formar capital de giro de empre
sas importadoras. 

O Sr. Mauro Miranda (PMDB - GO) - Permi
te-me um aparte, Senador Osmar Dias? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Concedo 
o aparte a V. Ex", Senador Mauro Miranda. 

O Sr. Mauro Miranda (PMDB - GO) - Sena
dor Osmar Dias, V. Ex" aborda um assunto impor
tantíssimo para o meu Estado e para o BrasiL O Es
tado de Goiás é o segundo maior produtor de leite 
do País- e V. Ex" fez referência a isso. Ficamos or
gulhosos do trabalho dos agricultores e pecuaristas 
do nosso Estado. V. Ex" disse que se paga em tomo 
de R$0,08 por litro de leite. Digo mais, porque tam
bém sou pequeno produtor de 'leite: no nosso curral 
estão pagando em tomo de R$0,05 por litro. Cada 
latão de 50 litros corresponde a R$2,50. Este é o 
meu testemunho: recebi essa proposta e estou for-

neeendo grande parcela do leite produzido por esse 
preço, porque não se pode jogar o leiie fora num , 
momento como esse. Nós, de Goiás, agradecemos . 
a V. Ex", por analisar essa questão com profundida- .! 

de. Faço este alerta ao Presidente da República: · 
pelo menos nesses programas sociais, teríamos 
condições de disputar, em condições de igualdade, 
com esses importadores que, por meio de subsídios 
do mercado europeu, prejudicam tanto os nossos 
agricultores. Queremos fixar o homem na terra e so
mos favoráveis à reforma agrária. Precisamos dar 
alento principalmente aos pequenos agricultores. A 
produção leiteira é um forte elemento de fixação do .. 
homem no campo. Agradeço as palavras de V. Ex~.· 
Eu as endosso com a certeza de que, nesse mo
mento, todo o Estado de Goiás também o faz. Esta
mos prontos para, juntamente com os demais Sena
dores interessados, conversar pessoalmente com o 
Ministro da Agricultura, para mostrar a S.Ex" o posi
cionamento desta Casa em relação a esse problema 
gravíssimo, que hoje atinge os pequenos produtores 
nacionais, especialmente os produtores de leite. Muito 
obrigado. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Senador 
Mauro Miranda, V. Ex" conhece o sacrifício feito por 
um produtor para atingir um grau de produtividade 
que o coloque no mercado. Levam-se anos para se 
conseguir o melhoramento genético de um rebanho; 
isso não é feito de um momento para outro. A sele
ção deve ser rigorosa. Há descarte de animais e pre
juízos que, muitas vezes, são imprevisíveis. Enfim, 
há um enorme investimento para se alcançar uma 
boa qualidade do rebanho. Investe-se muito em 
equipamentos, em infra-estrutura e em treinamento 
de pessoaL Tudo isso poderá ser jogado no lixo se o 
Governo não adotar uma medida rigorosa neste mo
mento, com o intuito de evitar as importações desne
cessárias e a competição desigual entre os nossos 
produtores. 

Na verdade, estamos pagando subsídios que 
são dados aos produtores europeus e, sobretudo, 
abrindo mão de um setor que ainda é responsável 
por mais de 500 mil empregos em todos os Municí
pios deste País. Esse setor existe em todos os Muni
cípios de norte a sul do País e também é responsá
vel pela viabilização de outros setores da agricultura, 
como o da produção de milho e de forrageiras, onde 
produtores fazem verdadeiros consórcios e partici
pam de projetas integrados, viabilizando pequenas 
propriedades em todo País. 

Para evitar que seja necessário eliminar as 
conseqüências, o Governo precisa combater a cau-
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sa, estabeiecendc uma política de apoio ao prooutor 
nacional e não ao produtor do Mercado Comum Eu
ropeu. 

O Sr. José Bianco (PFL - AO) - Permita-me 
V. Exª um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Concedo 
o aparte a V. Exª. Posteriormente, concederei um 
aparte ao Senador José Eduardo. 

O Sr. José Bianco (PFL - AO) - Senador Os
mar Dias, eu não poderia deixar de cumprimentar 
V. Exª, que, mais uma vez, assume a tribuna de for
ma já conhecida e reconhecida por todos nós, ou 
seja, com competência. V. Exª é um expert na área 
da agricultura. Quero abordar - recentemente falei 
sobre isso da tribuna e, inclusive, tive a honra de ser 
aparteado por V. Exª- essa questão a que V. Exª 
faz referência na tarde de hoje. Desejo falar desse 
preço irrisório - poderíamos dizer que, na verdade, é 
ridículo - que se oferece ao produtor do leite. No 
meu Estado, o litro de leite está sendo vendido a oito 
centavos. Realmente, não há mais como levar isso 
adiante. Hoje, quando estamos em nossos gabine
tes, somos pressionados, pelo telefone, pelas coo
perativas e pelas pequenas associações rurais. 
Quando estamos nos nossos Estados, constante
mente somos procurados por esses agricultores e 
por seus representantes, que estão aflitos com essa 
situação. Quero reafirmar isso, na busca de sensibili
zar as autoridades desse setor. Evidentemente, con
forme acabou de dizer o nobre Senador Mauro Mi
randa, todos somos favoráveis à reforma agrária, 
mas, se não apresentarmos uma solução para essa 
questão, 11averá um contra-senso. Será dada a terra 
e cona1ções mínimas ao agricultor; será concedido 
um financiamento, com recursos do FNO, do FCO 
ou do FNE, a esse novo assentado, que, daqui a 
quatro ou cinco anos, estará vivendo a mesma situa
ção dramática daquele agricultor que hoje já está as
sentado. Cumprimento V. Exª pela importância do 
seu discurso. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Senador 
José Bianco, sou eu quem agradeço a V. Exª, que 
iniciou o debate desse assunto nesta Casa. Tive a 
honra de aparteá-lo. Esse é um dos assuntos mais 
importantes concernentes ao setor rural. 

Olho para o Senador Levy Dias e sei que S. Exª 
está pensando o seguinte: se o Senador Mauro Mi
randa está produzindo leite a RS$0,05 e os produto
res brasileiros, a RS$0,09, é melhor então dar esse 
leite aos suínos. Mas, na hora de vender os suínos, 
isso não vai adiantar nada, porque também os suí
nos estão sendo vendidos a preços que inviabilizam 

a produção de qualquer produtor, seja ele pequeno, 
médio ou grande, já que não cobrem o custo de pro
dução. 

Em média, a produção·diária dos produtores de 
leite do Raís é de 50 a 60 litros. O Senador José 
Eduardo, que falará em seguida, sabe disso. Não sei 
se estou enganado, mas, se multiplicarmos 50 litros 
por oito, obtém-se um total de quatro reais por dia. 
Essa é a receita de um produtor brasileiro de leite. 
Enquanto isso, na União Européia, um criador rece
be, por uma vaca, um subsídio de US$2,4 mil do Go
verno. Pode-se pensar: é melhor ser vaca na Europa 
do que produtor de leite aqui. Não é bem assim, 
mas, na Europa, um criador tem recebido por uma 
vaca bem mais do que o produtor de leite deste 
País. 

O Sr. José Eduardo (PTB - PR) - V. Exª me 
permite um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha) - Senador Osmar Dias, 
lembro que o tempo de V. Exª está se esgotando. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) -Sr. Presi
dente, se for possível, eu gostaria de ouvir o aparte 
credenciado do Senador José Eduardo Vieira, que 
foi Ministro da Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
:_ É claro. O tempo pertence a V. ElÇ-' e ao Senador 
José Eduardo Vieira. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR) -Obrigado, 
Sr. Presidente. 

Concedo o aparte ao nobre Senador José 
Eduardo. 

O Sr. José Eduardo (PTB - PR) - Senador 
Osmar Dias, V. Exª aborda dois aspectos importan
tíssimos da economia nacional. O primeiro diz res
peito à produção agrícola, não só a do leite ou a do 
frango. O preço do milho, da laranja, do alho, da ce
bola, do algodão e de tantos outros produtos está 
muito alto, pois, periodicamente, tem havido uma 
concorrência desleal por parte dos produtos importa
dos. Mas, aproveitando a minha experiência no Mi
nistério da Agricultura, devo confessar que sempre 
tive muita dificuldade em sensibilizar alguns setores 
do Banco Central e do Ministério da Fazenda, no 
sentido de que é necessário preservar a produção 
de certos produtos nacionais. Há uma corrente de 
economistas que pensam que, importando um pro
duto barato, o cidadão brasileiro poderá consumir 
sem a preocupação de saber de onde vai tirar a ren
da para se tomar consumidor. Essa mesma corrente 
acredita que não precisamos produzir para pagares
sas contas, que basta "rolar a maquininha", ou seja, 
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emít1r papel. Dessa forma, descobriram um jeito fácil 
de rolar essas dívidas: a emissão da nota promissó
ria corrigida em dólar. Há anos, quando não havia 
uma lei que permitia a emissão de papel-moeda cor
rigido em dólar, o Brasil quase chegou à bancarrota. 
Chegamos àquela fase chamada de default, em que 
o Brasil não tinha condições de pagar, porque não 
havia nenhuma entrada de recursos, nenhum inves
timento em moeda estrangeira no País, o que nos le
vou a uma situação de extrema dificuldade. Rolava
se o déficit interno por meio do pagamento de juros 
elevados. Assim, um iluminado descobriu que pode
riam ser emitidas notas do Banco Central corrigidas 
em dólar e que, com isso, poder-se-ia atrair essa 
moeda tão necessária para a sobrevivência da nos
sa economia e do nosso País. A partir daí, entramos 
na fase em que se pagam juros caros para rolar o 
déficit interno, para atrair dólares e também para ro
lar o déficit da balança de pagamentos. Todos nós 
sabemos que isso. ,não perdura por muito tempo. 
Sem dúvida alguma, trata-se de uma corrida para o 
precipício, para o desastre. Enquanto nossas autori
dades não se conscientizam de que a única maneira 
correta de se pagar as nossas contas é aumentando 
a nossa produção e de que oferecer condições de 
igualdade ao nosso produtor não é concessão de 
subsídio - eu também sou contra todo e qualquer 
subsídio, na acepção da palavra, mas sou favorável 
a que se ofereça aos produtores brasileiros, sejam 
eles da agricultura, sejam eles da indústria, condiçõ
es de igualdade com nossos competidores da Euro
pa, da Ásia ou da América do Norte - enquanto nos
sas autoridades não atentarem para esses aspectos, 
que acho que são tão simples, de tão fácil entendi
mento, o Brasil vai continuar nessa corda bamba, 
nessa suspeição permanente, ou seja, se a nossa 
economia atingiu um estágio de auto-sustentação ou 
não. Mas o fato é que o patrimônio nacional hoje não 
vale nada, em função das altas taxas de juros. Por 
que produzir, por que investir, se aplicando no mer
cado financeiro pode-se ganhar tanto e tão facilmen
te sem risco nenhum? Muito obrigado pelo aparte. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Sr. Presi
dente, para concluir meu pronunciamento, gostaria 
de deixar aqui propostas rápidas que podem ser le
vadas ao Governo - pretendo fazê-lo, já o fiz, mas 
vou repetir-, que podem resolver esse problema. 
Três delas são casadas. Primeiro, o Brasil não pode 
mais continuar oferecendo essa oportunidade de se 
contratar importações com créditos de !Jm ano de 
prazo de pagamento com 8% de juros, pbrque isso 
significa que empresas importam, colocam o produto 

no mercado nacional e ficam com o capital de giro. É 
preciso estabelecer, para o caso do leite e de outros 
produtos que estão sendo importados desnecessa
riamente um prazo máximo de 30 dias, porque aí, sim, 
as empresas só vão importar se necessário. Junto 
com essa providência, elevar a tarifa externa comum 
para 23%, a fim de dar paridade dos preços nacionais 
em relação aos internacionais e exigir que o preço pra
ticado no mercado nacional seja o mesmo praticado no 
mercado interno da União Européia, para,. desta for
ma, fugirmos do subfaturamento, que tem levado as 
empresas às importações. E o Governo poderia dar 
aqui uma grande mão não usando leite importado nos 
programas sociais, porque esse é o maior absurdo: pe
gar o leite importado e colocar nos programas sociais 
do Governo, ao invés de dar preferência absoluta -
não prioridade -, dando, isso sim, exclusividade para o 
leite nacional nos programas sociais de forma a au
mentar o consumo do leite produzido aqui. E outra, 
que o Ministério da Agricultura cadastre novamente as 
empresas importadoras, porque é sabido tan:ibém que 
estamos importando produto de segunda categoria, 
que não tem aceitação no mercado onde é produzido, 
e estamos aqui aceitando tudo, porque o consumidor 
nacional, menos exigente, talvez por não conhecer a 
origem desses produtos, aceita tudo. Mas quem tem a 
responsabilidade de fiscalizar é o Governo, que não 
tem primado pela qualidade dos produtos importados, 
e o Brasil aceita qualquer tranque ira, principalmente de 
derivados de leite. Quando vem um queijo, por exem
plo, com um rótulo da Suíça ou da França, só o rótulo 
vale mais do que o queijo produzido nacionalmente, 
quando sabemos que, na maior parte, o queijo produ
zido em nosso País, não só o de Minas Gerais, como 
o de outros Estados, tem quafidade superior, porque a 
matéria-prima utilizada é superior. 

Esse conjunto de medidas, somado a um pro
jeto de minha autoria, aprovado no Senado, mas 
derrubado na Câmara, que estabelecia o forneci
mento de um litro de leite para cada trabalhador que 
tivesse em sua casa uma mulher em gestação ou 
um filho de até dois anos de idade - foi aqui aprova
do, se não me engano, com um relatório feito pela 
Senadora Emília Fernandes, mas foi rejeitado na Câ
mara -, poderia aumentar o consumo de leite, so
mente esse programa, segundo projeção da Assó
ciação dos Produtores de Leite do Brasil, em um bi
lhão de litros. Muito mais do que aumentar o consu
mo, faria com que essas famílias carentes tivessem 
uma alimentação digna, porque hoje o maier motivo 
de repetência no primário é a subnutrição, e com o 
leite nós a estaríamos combatendo também. 
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O Sr. Ramez Teb_et (PMDB - MS) - Permite-
me V. Exª um aparte? --

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Concedo 
o aparte ao Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador 
Osmar Dias, mais uma vez V. Exª retoma esse as
sunto tão importante para os nossos respectivos Es
tados, e para o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, uma 
comissão de produtores de leite procurou-me para 
fazer uma simples reivindicação na direção que V. Exª 
está abordando, no sentido de que, pelo menos nos 
programas sociais, só se utilizasse o leite produzido 
pelos nossos produtores. E V. Exª agora acaba de ir 
mais longe, adiantando-se. É uma sugestão, acredi
to, que V. Exª faz ao Ministério competente, ao Mi
nistério da Agricultura e a outras autoridades do sis
tema econômico, no sentido de que as famílias ca
rentes sejam ajudadas com esse alimento, que é 
um dos mais preciosos. Permita-me dizer que - a 
frase, embora científica, é também poética - o lei
te é o divino alimento, e ele poderia muito bem aju
dar no combate à subnutrição no Brasi, desde que o 
Governo adote uma política decisiva nesse sentido, 
que é o que reclamam os nossos produtores, que 
têm em suas vozes as mais representativas deste 
campo. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR)- Obrigado, 
Senador Ramez Tebet. V. Ex" é de um Estado im
portante na produção agrícola nacional e oferece um 
importante subsídio ao meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, V. Exª que é um home111 que 
assume grandes lutas, esta é uma luta que merece 
ser assumida por todos os brasileiros, e custa m1,1ito 
menos que todos os programas que foram lançados 
para combater as causas, até a securitização da dí
vida - nem vou falar de Proer - o Governo gastou 
sete bilhões para securitizar as dívidas dos agriculto
res e pode gastar treze bilhões agora. Este progra
ma que estamos sugerindo tem custo zero para o 
Governo e tem, sobretudo, a simpatia de toda a so
ciedade. A Reforma Administrativa, não tenho d~vi
da, é importante, e eu estou aqui para votá-la, junta
mente com aqueles que a propõem, no sentido 'de 
diminuir os gastos do Estado e tomar a máquina ad
ministrativa mais eficiente. 

A Reforma da Previdência, não tenho dúvida, é 
importante, mas, Sr. Presidente, peço o apoio de V. Exª 
para que não deixemos a vaca ir para o brejo. A pro
dução de leite é importante; se querem manter o 
'câmbio como está, tudo bem, mas há outras medi
das 'f)ara evitar a importação e salvar, dessa forma, 
o leite das crianças. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Exª tem inteira razão e sabe que contará não só 
com o apoio da Mesa mas com o apoio da Casa, 
nessa luta que é em favor de uma grande parte da 
população brasileira, que tem, nesse produto, talvez, 
a base maior da sua alimentação. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR) -Obrigado, 
Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o 
Sr. Ronaldo Cunha Lima, 19 Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Antonio Garfos Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 93, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental, que seja proce

dido pelo Tribunal de Contas da União uma auditoria 
nas aplicações dos recursos federais repassados ao 
Governo do Estado de Rondônia pelo Ministério do 
Planejamento e Orçamento, no exercício de 1997, 
abaixo discriminados: 

Função Projeto 
Pr ramática 

07.040.0183.5511.0001 Plano Agropecuário 

07.040.0183.5511.0001 

10.057.0316.3435.0005 

10.058.0323.3421.0290 

13.076.0447.3460.1443 

13.076.0448.3460.0021 

e Rorestal de 
Rondônia 
PLANAFLORO 

Plano Agropecuário 
e Rorestal de 
Rondônia 
PLANAFLORO 

Melhoria das 
Condições 
Habitacionais em 
Áreas Urbanas e 
Rurais no Estado 
de Rondônia 

Ações de 
Desenvolvimento 
Urbano no Estado 
de Rondônia 

Sistema de 
Abastecimento de 
Água em Rondônia 

Ações de 
Saneamento no 
Estado de 
Rondônia 

Valor 

13.200.000 

13.800.000 

882.000 

5.400.000 

100.000 

6.659.088 



FEVEREIRO DE 1998 ANAJS DO SENADO FEDERAL 23 

Justificação 

É de conhecimento público a atuação compro
metedora do Governo do Estado de Rondônia na 
aplicação dos recursos federais. 

Já tendo, inclusive, sido objeto de ações judi
ciais que resultaram em prisões de Secretários de 
Estado e familiares do Governador, pelo desvio de 
recursos federais em benefício próprio. 

Temos informações de fontes fidedignas de 
manipulação de recursos federais, sacados das con
tas vinculadas, para depósito em bancos privados, e 
aplicações em outras finalidades, e não nos objeti
vos específicos dos convênios e obras delegadas. 

Considerando, ainda, que os recursos repassa
dos ao Estado, tem por objetivo melhorar a qualida
de de vida das populações beneficiadas, o que é um 
imperativo se constatar, a paf!ir do nível e d~ quali
dade dos investimentos que estão sendo realiZados, 
objetos de recursos repassados pelo Governo Federal. . 

·Por outro lado, a população de Rondônia, não 
tem conhecimento, por falta de divulgação na mídia 
regional das realizações do Governo Federal, pois a 
Administração do Estado, tem torpedeado os rondo· 
nienses com propagandas enganosas creditando ao 
Governo Estadual as obras, tais como: a recupera
ção da BR-364, Terminal Graneleiro de Porto Velho, 
Hidrovia do rio Madeira, pavimentação asfáltica de 
trechos das BR 421, 174 e 429, construção de pon· 
tes, programas de geração de emprego e rendas, 
programas de incentivo à agricultura, construção de 
escolas, equipamentos de hospitais, ações da Fun
dação Nacional de Saúde, Instituto de Coloniza~o e 
Reforma Agrária e os demais Programas Bras11 em 
Ação e Comunidade. 

Sala das Sessões, 1 O de fevereiro de 1998. -
Senador Emandes Amorim. 

REQUERIMENTO N2 94, DE 1998 
Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental, que seja proce

dido pelo Tribunal de Contas da União uma auditoria 
nas aplicações dos recursos federais repassados ao 
Governo do Estado de Rondônia pelo Ministério dos 
Transportes, no exercício de 1997, assim como os 
saldos bancários, obras realizadas e a realizar, abai· 
xo discriminados: 

Convênio - BR 421/RO - Ariquemes - Guaja:
rá-Mirim; 

Convênio - BR 429/RO - Presidente Médici -
Costà. Marques; 

.Convênio- BR 174/RO- Construção do Tre
cho Vilhena - Divisa ROIMT; 

Convênio - BR 364/RO - Construção do Anel 
Viário de Ji-Paraná; 

Convênio - Conservação Preventiva, Rotineira 
e Emergencial em Rondônia; 

Convênio - BR 364/RO - Divisa MT/RO - Divi
sa RO/ACe; 

Convênio- Restauração de Outros Trechos no 
Estado de Rondônia. 

Justificação 
É de conhecimento público a atuação compro

metedora do Governo do Estado de Rondônia na 
aplicação dos recursos federais. 

Já tendo, inclusive, sido objeto de ações judi
ciais que resultaram em prisões de Secretrários de 
Estado e familiares do Governador, pelo desvio de 
recursos federais em benefício próprio. 

Temos informações de fontes fidedignas de 
manipulação de recursos federais, sacados das con
tas vinculadas, para depósito em bancos privãdos, e 
aplicações em outras finalidades, e não nos objeti
vos específiCos dos convênios e obras delegadas. 

Considerando, ainda, que os recursos repassa
dos ao Estado, tem por objetivo melhorar a qualida
de de vida das populações beneficiadas, o que é um 
imperativo se constatar, a partir do nível e da quali
dade dos investimentos que estão sendo realizados, 
objetos de recursos repassados pelo Governo Fede
ral. E, pessoalmente, visitamos a obras das BR, 
onde constatamos, serviços de qualidade duvidosa, 
e um baixo percentual de execução, tendo em vista 
os elevados valores já liberados, em quase todos os 
casos, mais de 90,0% (noventa por cento) e as 
obras não atingem· sequer 10,0% (dez por cento) 
dos valores liberados. 
· · · Por outro lado, a população de Rondônia, não 

tem c:Onhecimento, por falta de divulgação ·na mfdia 
regional as realizações do Governo Federal, pois a 
Administração do Estado, tem torpedeado os rondo
nienses com propagandas enganosas creditando ao 
Governo Estadual as obras, tais como: a recupera
ção da BR-364, Terminal Graneleiro de Porto Velho, 
Hidrovia do Rio Madeira, pavimentação asfáltica de 
trechos das BR 421, 174 e 429, construção de pon
tes, programa de geração de empregos e re~das, 
programas de incentivo a agricultura, construçao de 
escolas, equipamentos de hospitais, ações da Fun
dação Nacional de Saúde, Instituto de Coloniza~o e 
Reforma Agrária e os demais Programas Brasil em 
Ação e Comunidade. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Senador Emandes Amorim. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Os requerimentos lidos serão publicados e poste
riormente submetidos à deliberação do Plenário, a 
partir do próximo dia 16. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1 "-Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Uma. 

São lidos os seguintes: 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N240,DE 1998 

AHera a lei n" 9.536, de 11 de de
zembro de 1997 que "Regulamenta o pa
rágrafo único do art. 49, da lei n!! 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996" _ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" A lei n2 9.536, de 1997 passa a vigorar 

com a seguinte redação, incluindo o § 2" e renume
rando-se o parágrafo único: 

"Art. 1" A transferência ex officio a 
que se refere o parágrafo único do art. 49 da 
lei n2 9.394, de 20 de dezembro de .1996, 
será efetivada, entre instituições vinculadas 
a qualquer sistema de ensino, em qualquer 
época do ano e independente da existência 
de vaga, quando se tratar de servidor públi
co federal ou estadual, civil ou militar, estu
dante, ou seu dependente estudante, de re
querida em razão de comprovada remoção 
ou transferência de ofício, que. acarrete mu
dança de. domicmo para o município onde se 
siàJe a instituição recebedora, ou para locali
dade mais próxima desta." 

. "§12 ··-·········-··················-~-·.: ..•• · •• · ............ . 
§ 2" Na caso de se.rvi~pr público.distri

tal, . civil ou militar, a transferência efetuada 
entre as cidades satélites do Distrito Federal 
obedecerá aos mesmos critérios das trans
ferências entre municípios.~ . 

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

Justific:áção 

Como é de competência da União legislar so
bre esta matéria, e considerando que a mesma se 
aplica em todo o território nacional, não poderíamos 
deixar de incluir também o servidor estadual ou dis
trital, pois ·está sujeito às ·mesmas condições de 
transferências dentro do Estado e do Distrito Federal, 
a serviço de outros estados e também cedido para a 
União. Dessa forma, convém que tenha as mesmas 

garantias legais para continuar os seus estudos, 
bem como dos seus dependentes. 

Ressalte-se que o inciso 11, do § 12 , do art. 100, 
da Lei n2 4.024/61, com a nova redação dada pela 
Lei nº 7.037/82 já trazia essa previsão quanto aos 
servidores estaduais, e acreditamos ser de justiça a 
extensão do benefício aos servidores distritais. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Senador Leonel Paiva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 9.536, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997 

Regulamenta o parágrafo único do 
art. 49 da lei n2 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 

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

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 12 A transferência ex officio a que se refe

re o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, será efetivada, entre institui
ções vinculadas a qualquer sistema de ensino, em 
qualquer época do ano e independente da existência 
de vaga, quando se tratar de servidor público fede
ral, civil ou militar, estudante, ou seu dependente es
tudante, se requerida em razão de comprovada re
móção ou transferência de ofício, que acarrete mu
dança de domicnio para o município onde se situe a 
instituição recebedora, ou para localidade mais pró
xima desta. 

Parágrafo único. A regra do caput não se apli
~ quando o interessado na transferência se deslo
car para assumir cargo efetivo em razão de concur
so público, cargo comissionado ou função de con
frança 

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

Brasma, 11 de dezembro de 1997, 1762 da ln
dependência e 1 092 da República. - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO - Paulo Renato Souza -
Luiz Carlos Bresser Pereira. 

LEI N2 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei: 

Art. 49. As instituições de educação superior 
aceitarão a transferência de alunos regulares, para 
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cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e 
mediante processo seletivo. 

Parágrafo único. As transferências ex officio 
dar-se-ão na forma da lei. 

LEI Nº 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 

FIXa as Diretrizes e Bases da Educa
ção Nacional. 

Art. 100. Será permitida a transferência de alu
nos de um para outro estabelecimento de ensino, in
clusive de escola de país estrangeiro, feitas as ne
cessárias adaptações de acordo com o que dispuse
rem; em relação ao ensino médio, os diversos siste
mas de ensino, e em re_lação ao ensino superior, os 
conselhos universitários, ou o Conselho Federal de 
Educação, quando se tratar de universidade ou de 
estabelecimento de ensino superior federal ou parti
cular, ou ainda, os· Conselhos ·Universitários ou o 
Conselho Estadual de Educação, quando se tratar 
de universidade ou de estabelecimentos de ensino 
estaduais. 

LEI Nº 7.037, DE 5 DE OUTUBRO DE 1982 

Dá nova redação ao artigo 100 da 
Lei n2 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

· relativo à transferência de alunos, de 
qualquer nível, de uma para outra institui
ção de ensino. 

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei: 

Art. 12 O artigo 100 da Lei n2 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

'Art. 100. A transferência de alunos, de 
uma para outra instituição de qualquer nível 
de ensino, inclusive de país estrangeiro, 
será permitida de conformidade com os cri
térios que forem estabelecidos: 

a) pelo Conselho Federal de Educa
ção, quando se tratar de instituição vincura
da ao sistema federal de ensino; 

b) pelos Conselhos Estaduais de Edu
cação, quando se tratar de instituições esta
duais e municipais; 

c) pelo colegiado máximo, de natureza 
acadêmica, em cada ·instituição, quando ine
xistirem normas emanadas dos órgãos pre
vistos nas alíneas anteriores. 

§ 1 º Será concedida transferência, em 
qualquer época do ano e independentemente 
da existência de vaga; 

I - para instituições vinculadas a qual
quer sistema de ensino, quando se tratar de 
servidor público federal, ou membro das For
ças Anmadas, inclusive seus dependentes, 
quando requerida em razão de comprovada 
remoção ou transferência de ofício que acar
rete mudança de residência para o municí
pio onde se situe a instituição recebedora ou 
para ·localidade próxima desta, observadas 
as nonmas estabelecidas pelo Conselho Fe
deral de Edu~ção; 

11 - para instituições vinculadas ao sis
tema estadual, quando se tratar de servidor 
público estadual e seus dependentes, se re
querida na condição prevista no inciso ante
rior respeitadas as normas expedidas pelos 
Conselhos Estaduais de Educação. 

§ 2º As matérias componentes dos cur
rículos mínimos de qualquer curso superior, 
estudadas com aproveitamento em institui
ção autorizada, serão automaticamente re
conhecidas pela instituição que receber o 
aluno, devendo este, entretanto, cursar as 
matérias ou disciplinas obrigatórias constan
tes do currículo pleno, de acordo com as 
nonmas fixadas pelo Conselho Federal de 
Educação'. 

Art. 22 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 5 de oútubro de 1982; 161 2 da Inde

pendência e 942 da Répública. - JOÃO RGUEIREDO 
- ESther de Rgueiredo Ferraz. 

. (A Comissão de Educação :_ decisão 
te"'?iFJativa.) · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
· N2 41, DE 1998 

Dispõe sobre a isenção do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
.aquisição de automóveis para o transpor
te autônomo de passageiros, bem como 
por pessoas portadoras de deficiência fí
sica e aos destinados ao transporte esco-
lar e dá outras providências. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Ficam isentos do Imposto sobre Produ

tos Industrializados (IPI) os veículos automotoras de 
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passageiros, de fabricação nacional, quando adquiri
dos por: 

I - motorista profissional autônomo que exerça, 
comprovadamente, atividade de transporte escolar, 
na condição de titular de autorização, permissão ou 
concessão pelo poder competente e cujo veículo se 
destine à utilização na categoria de aluguel; 

11 - motoristas profissionais que exerçam com
provadamente em veiculo de sua propriedade ativi
dade de condutor autônomo de passageiros, na con
dição de titular de autorização, permissão ou con
cessão de poder competente e que destinem o auto
móvel à utilização na categoria de aluguel {táxi); 

III - motoristas profissionais autónomos titula
res de autorização, permissão ou concessão para 
exploração de serviço de transporte individual de 
passageiros {táxi), impedidos de continuarem essa 
atividade em virtude de perda total por acidente, fur
to ou roubo do veículo, desse que destinem o veícu
lo adquirido à •rtilização na categoria de aluguel 
{táxi); 

IV - cooperativas de trabalho que sejam per
missionárias ou concessionárias de transporte públi
co de passageiros, na categoria de aluguel {táxi), 
desde que destinem o veículo para utilização nesta 
atividade: 

V - pessoas que, em razão de serem portado-
ras du deficiência física, não possam dirigir automó
veis comuns. 

' Art. 22 O benefício previsto no artigo preceden
te somente poderá ser utilizado uma única vez, no 
período de três (3) anos, a contar da aquisição do 
veículo. 

Art. ~ A isenção será reconhecida pela Secre
taria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, 
mediante prévia verificação de que o adq4irente 
preenche os requisitos previstos nesta lei. 

Arl 4° Fica assegurada a manutenção do cré
dito do Imposto sobre Produtos Industrializados {IPI) 
relativo às matérias-primas, aos produtos interme
diários e ao material de embalagem efetivamente uti
lizados na industrialização dos produtos referidos 
nesta lei. 

Art. 5° O imposto incidirá normalmente sobre 
quaisquer acessórios opcionais que não sejam equi
pamentos originais do veículo adquirido. 

Art. 62 A alienação do veículo, adquirido nos 
termos desta lei ou das Leis noS 8.199, de 28 de ju
nho de 1991, e 8.843, de 1 o de janeiro de 1994, an
tes de três anos contados da data de sua aquisição, 
a pessoas que não satisfaçam às condições e aos 
~uisitos estabelecidos nos referidos diplomas le-

gais, acarretará o pagamento, pelo alienante, do tri
buto dispensado, atualizado na forma da legislação 
tributária. 

Parágrafo único. A inobservância do· disposto 
neste artigo sujeita, ainda o alienante ao pagamento 
de mu'1a e juros moratórias previstos na -legislação 
em vigor para a hipótese de fraude ou falta de paga-
mento do imposto devido. · · 

Ar!. 7º No caso de falecimento ou incapacidade 
dó motorista profissional alcançado pelos incisos I e 
11 do arl 1° desta lei, sem que tenha efetivamente 
adquirido veículo profissional, o direito será transferi
do ao cônjuge ou ao herdeiro designado por esse ou 
pelo juízo, desde que seja motorista profissional ha
bilitado e destine o veículo ao serviço de táxi. 

Arl ao Os veículos adquiridos a partir da publi
cação desta lei, pelo Governo Federal, no Executivo, 
Legislativo e Judiciário, em substituição aos atuais 
ou para ampliação da frota, deverão ser movidos a 
álcool. .. ~ 

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará em 
até 60 dias o disposto nesta lei. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Com o processo de urbanização acelerado em 

noSso País, inúmeros desequilítirios surgiram e es
tão a desafiar a ação governamental para a sua cor
ração ou, pelo menos, para a minimização dos seus 
impactos. · · 

Dentre os principais problemas que afligem as 
cidades brasileiras, o transporte de sua gente no ir e 
vir diário em busca de seus trabalhos, sonhos e rea
lizações, sem dúvida, teni assumido proporções an-

. gustiantes, principalmente para uma parcela majori
tária. da população, que não conta com condução 
própria nem de um sistema de transportes coletivos 

· que atenda às suas necessidades de locomoção. 
À vista da escassez de recursos para investir 

em eficientes transportes de massa, ao longo dos 
anos, com sabedoria, o Governo vinha adotando po
lítica pública de isenção do lP I, como incentivo à ini
ciativa privada, no caso, aos motoristas profissionais 
que exerciam, efetivamente, em veículo próprio, ati
vidade de condutor autônomo de veículo de passa
geiros, a fim de que os mesmos pudessem renovar 
as suas frotas e continuar prestando esse serviço 
tão essencial no auxílio ao transporte coletivo. 

Ocorre que a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995, com vigência prorrogada pela Lei n2 9.144, 
de 8 de dezembro de 1995, e o art.28 da Lei n2 9.317, 
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de 5 de dezembro de 1996, que isenta do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) a aquisição de 
automóveis para utilização no transporte autônomo 
de passageiros, bem como por pessoas portadoras • 
de deficiência física e os destinados ao transporte 
escolar, expirou no dia 31 de dezembro de 1997, e 
até a presente data não houve nenhuma manifestação 
do Governo no sentido de prorrogar a sua vigência. 

Portanto, dada a relevância da norma para o 
equacionamento do problema em tela, o seu caráter 
social, visto que ela também atende aos deficientes 
físicos, e o clamor da população em apoio ao justo 
benefício, resolvemos, em caráter de urgência, apre
sentar o presente projeto de lei, a fim de sanar a la
cuna apontada, até porque essa realidade é reco
nhecida pelo próprio Governo, uma vez que o benefí
cio tem sido merecedor de ·sucessivas prorrogações. 

A renúncia fiscal decorrente do projeto de lei 
em tela, sabendo-se que as vendas de veículos para 
atendê-lo sofreriam apenas um pequeno incremento 
ano a ano e que a alíquota do IPI para esse tipo de 
automóveis é, em média, 19,6%, fica quase inaltera
da em relação ao ano anterior e atingirá o montante 
de R$67 milhões, o que representaria 0,007% do 
PIB previsto para 1998 e a 0,38% do total de todos 
os benefícios tributários previstos. 

Por todas essas razões, encareço aos nobres 
pares o decisivo apoio para o presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Senador Renan Calheiros. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
Elaborada pela Subsecretaria de Ata 

LEI N28.199, DE 28 DE JUNHO DE 1991 
ConçecJe isenção do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) na aquisi
ção de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, 
bem como por pessoas portadoras de de
ficiência física e aos destinados ao trans
porte escolar, e dá outras providências. 

LEI Nº 8.843, DE 10 DE JANEIRO DE 1994 

Revigora a Lei n2 8.199, de 1991 

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995 

Dispõe sobre isenção do Imposto 
sobre Produtos lndustrializadQS (IPI) na 
aquisição de automóveis para .Utilização 
no transporte autônomo de passageiros; 

bem como por pessoas portadoras de de
ficiência física e aos destinados ao trans
porte escolar, e dá outras providências. 

LEI Nº 9.144, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995 

Prorroga a vigência da Lei n2 8.989, 
de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe 
sobre isenção do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI) na aquisição de 
automóveis para utilização no transporte 
autônomo de passageiros, bem como por 
pessoas portadora de deficiência física e 
aos destinados ao transporte escolar, e 
dá outras providências. 

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996 

Dispõe sobre o regime tributário das 
microempresas e das empresas de pe
queno porte, institui o Sistema l"tegrado 
de Pagamento de Impostos e Contribui
ções das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte - SIMPLES, e dá outraS 
providências. · 

Art. 28. Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995, com vigência prorrogada pela Lei n2 9.144, de 
8 de dezembro de 1995, passa a vigorar até 31 de 
dezembro de 1997. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
-decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os projetes lidos serão publicados e remetidos às 
Comissões competentes, devendo a sua tramitação 
iniciar-se a partir do dia 16 de fevereiro. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N2 95, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Com apoio no art. 50§ 22 da Constituição Fe.

deral e no art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro sejam solicitadas ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro das Relações Exteriores as se
guintes informações: 

a) Tem o Ministéric;> das Relações Sderiores 
conhecimento da grave denúncia, feita pela Funda
ção SOS Amazônia, da violação de nossa fronteira 



28 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

ria serra de Moa, localizada a 800km de Rio Branco 
- AC, por madeireiros peruanos para retirar madeira 
de nosso território? Se positivo, quais as providên
cias que estão sendo tomadas? 

b) Se está prevista operação conjunta do Exér
cito, Polícia Federal e do lbama para expulsar os 
madeireiros peruanos do território brasileiro? 

Justificação 
O jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição 

do dia 3 de fevereiro p/p, publica que o Exército, a 
Polícia Federal e o lbama irão desencadear uma 
grande operação na serra de Moa - AC, para expul
sar madeireiros peruanos que estão retirando madei
ra do território brasileiro. 

A grave denúncia de que as nossas fronteiras 
estão sendo violadas foi feita pela fundação SOS 
Amazônia, que há cinco anos vem atuando na região. 

A denúncia toma-se ainda mais grave com a 
afirmação dos agricuHores e seringueiros de que os 
traficantes do Peru estão atuando na área usando a 
madeira para passar cocaína na fronteira, com o 
apoio dos chefões do tráfico de Pulcalpa, cidade pe
ruana próxima à fronteira brasileira. 

O Senado precisa conhecer as medidas que 
estão sendo tomadas para garantir a nossa sobera
nia territorial. 

Sala das Sessões 1 O de fevereiro de 1998. -
Senador Romero Jucá. 

(A Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, na forma do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É" lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 96, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Resolu
ção nº 11, de 1998, que autoriza o Estado ao Mato 
Grosso a elevar, temporariamente e em caráter ex
cepcional, seu limite de endividamento para fins de 
emissão, mediante ofertas públicas, de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso -
LFTEMT, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária 
VE!ncível no 12 semestre de 1998. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Hugo Napoleão- Sérgio Machado - Elcio Alvares 
-José Eduardo Outra- Epitacio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será votado após a Ordem do 
Dia, conforme preceitua o art. 340 do Regimento ln
temo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 97, DE 1998 
Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno, a tramitação conjunta dos Projetas de Lei do 
Senado n2 3 de 1998, que "altera a Lei n2 8.213, de 
24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de 
benefícios da Previdência Social", e nº 24 de 1998, 
que "aHera a redaçáo dos arts. 71 e 73 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos 
de benefícios da Previdência Social, e dá outras pro
vidências•, estendendo o salário maternidade à tra
balhadora autónoma•. 

Justificação 

Os dois projetas tratam da mesma matéria: 
concessão de licença maternidade à trabalhadora 
autónoma, devendo pois terem o mesmo encami
nhamento nos termos do artigo regimental supra in
vocado. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Senador Ademir Andrade, Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (AntOnio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será publicado e posterior
mente incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 255, inciso 11, alínea c, item 8, do Regimento ln
temo, a partir do próximo dia 16. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
-Esgotado o período destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-Item único 

Votação, em primeiro turno, da Propos
ta de Emenda à Constituição n2 41, de 1997 
(n2 173195, na Câmara dos Deputados), de 
iniciativa do Presidente da República, que 
modifica o regime e dispõe sobre princípios 
e normas da Administração Pública, servido
res e agentes políticos, controle de despe
sas e finanças públicas, e custeio de ativida
des a cargo do Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 
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Pareceres da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, Relator. Senador 
Romero Jucá: · · 

- sob nº 24, de 1998 (sobre a Propos
ta), favorável, .com votos contrarias dos Se
nadores Josaphat Marinho, Antonio Carlos 
Valadares e José Eduardo Outra; e 

-sob nº 61, de 1998 (sobre as emen
das de Plenário), favorável às Emendas n2s 6 
a 9, 13, 14, 16, 18 e 20, de redação; e pefa 
rejeição das de nºs 1 a 5, 10 a 12, 15, 17, 
19, 21 a 26, com votos contrários dos Sena
dores Josaphat Marinho, Antonio Carlos Va
ladares e José Eduardo Outra. 

A discussão da matéria foi encerrada na ses
são deliberativa ordinária do dia 30 de janeiro último. 

Sobre a mesa, retificação que será lida pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 

RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL 
CONTIDA NA EMENDA N2 14- PLEN, 

DE REDAÇÃO, APRESENTADA À 
PECN2 41, DE 1997 

Esclarecemos que impõe-se promover a ratifi
cação de erro material contido na Emenda n2 14-
PLEN, de redação, à Proposta de Emenda à Consti
tuição n2 41, de 1997, acolhida em nosso Parecer. 

A Emenda, que visa, tão-somente, promover 
correção técnica no§ 32 do art. 169 da Constituição, 
alterado pelo art. 22 da PEC em questão, sem alte
rar-lhe o mérito, deve sofrer duas correções, com 
vistas a reintroduzir expressões omitidas por eviden
te erro material. 

Assim, deve ser introduzida a expressão •os 
Estados", entre •a União" e "o Distrito Federal", no§ 3º 
do art. 169, e a palavra "pelo", entre "redução em" e 
"menos", em seu inciso I. 

Sala das Sessões, W de fevereiro de 1998. -
Senadores Elclo Alvares.- Romero Jucá, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência esclarece ao Plenário que a retifica
ção lida encontra-se à disposição dos Srs. Senadoc 
res nos Avulsos da Ordem-do Dia:. · 

Solicito aos Srs. Senadores que desejam fazer 
uso da palavra para encaminhar a votação qi.Je se 
manifestem, a fim de que façamos o ordenamento 
dos nomes. (Pausa.) 

· •. Senadores:- Júnia Marise, Humberto Lucena, 
Sebastião Rocha, Benedita da Silva, Emilia Fernan
des, Lauro Campos e José Eduardo Outra. 

A Presidência esclarece que, evidentemente, 
não há impedimento de que outros Srs. Senadores 
façam uso da palavra, se assim desejarem. É ape
nas para orientar a chamada para o encaminhamen
to da votação. 

Com a palavra a Senadora Júnia Marise, para 
encaminhar a votação. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/POT - MG. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadores, já tive
mos· oportunidade, na Hora do Expediente, de exter
nar a nossa posição sobre este assunto. 

Uma das questões que nos chama a atenção é 
exatamente o fato de o Governo apregoar que a 
aprovação da Reforma Administrativa vai render ao 
Governo, ao Estado de maneira geral, a demissão 
de mais de um milhão de servidores públicos, o que 
significa uma economia da ordem de R$9 milhões 
anuais. 

Ora, Sr. Presidente, parece-nos inteiramente 
equivocada a aritmética estabelecida pelo Governo 
diante de uma questão da maior importância como 
esta. 

Por outro lado, quero ressaltar- e é importante 
que a Nação saiba disso - que aqui, no Senado Fe
deral, não tivemos a oportunidade de debater a Re
forma Administrativa em toda a sua plenitude. Esta
mos, mais uma vez, posicionando-nos como Casa 
carimbadora daquilo que foi aprovado na Câmara 
dos Deputados. Não nos é permitido sequer aperfei
çoar o projeto, como se o Governo fosse dono abso
luto da verdade, como se este projeto expressasse o 
sentimento de uma reforma administrativa capaz de 
trazer benefícios para a máquina administrativa des
te País; Ao contrário - e esta é uma posição que 
está aqui em todos os artigos expressos na Reforma 
Administrativa-, a grande preocupação estabelecida 
pelo Governo não é resolver o problema do Estado, 
não ·é estabelecer parâmetros que possam orientar 
principalmente a máquina administrativa no aperfei
çoamento, no estímulo, na melhoria da prestação de 
serviço público. A Reforma Administrativa vem anco
rada principalmente na quebra da estabilidade dos 
servidores, como se eles fossem os grandes respon
sáveis pelas mazelas àdministrativas deste País. 

Sr. Presidente, temos ouvido várias manifesta
ções, inteiramente equivocadas em nosso entendi

. menta, sobre este projeto, de que não quebra a es
tabilidade do servidor. Seguramente, ele não tem 
sido lido na sua totalidade. 

Ora, a primeira manifestação do Governo, ao 
defender a Reforma Administrativa, foi dizer que era 
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necessário quebrar a estabilidade; as manifestações 
dos governadores foram exatamente nesse sentido. 
Então, fica a indagação: será que, quebrando a esta
bilidade do servidor, vai se resolver o problema da 
máquina estatal? Será que se demitirmos um milhão 
de servidores, depois de aprovada a Reform'!: Admi
nistrativa, vai se resolver o problema do Estado nes
te País? O que precisamos, numa reforma adminis
trativa, é estabelecer princípios que possam nortear 
o bom funcionamento da máquina administrativa. O 
Governo, há três anos, não dá aumento salarial aos 
servidores, descumprindo a lei que estabeleceu au
mentos anuais de salários neste País para os servi
dores públicos. 

Certamente, Sr. Presidente, não será por meio 
de uma reforma administrativa que se encontrará o 
caminho do aperfeiçoamento e da melhoria das con
dições do serviço público no nosso País. Por outro 
lado, encaminhamos nove emendas ao projeto da 
reforma administrativa, resgatando a estabilidade 
dos servidores e buscando o aperfeiçoamento do 
projeto. lamentamos que elas não tenham sido se
quer examinadas, porque foram objeto de débate 
com os servidores públicos federais e os do Estado 
de Minas Gerais. lamentamos que estejamos aqui 
apenas para carimbar aquilo que foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados. 

Na verdade, as instruções governamentais di
zem respeito ao seguinte: a Reforma Administrativa 
não pode voltar para a Câmara dos Deputados; tem 
de ser votada agora, no Senado Federal, mesmo 
contendo imperfeições jurídicas. Sr. Presidente, ape
sar de o projeto conter algumas ilegalidades consti
tucionais, que certamente serão argüidas no Supre
mo Tribunal Federal, não estamos tendo condições 
de aperfeiçoá-lo. · · 

Durante o encaminhamento da votação 
pela Sra. Júnia Marise, o Sr. Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronal
do Cunha Uma, 12 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena, 
para encaminhar a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr'ls. e Srs. Senadores, na verda
de, trata-se de uma matéria complexa: a Reforma 
Administrativa. 

Penso que muito o Senado teria de fazer para 
aperfeiçoá-la, mas, pelo que vejo, dificilmente o con
seguirá, ao contrário do que se passou com a Refor-

ma Previdenciária. Naquela, como foram feitas alte
rações na Câmara que não agradaram ao oficialis
mo, houve empenho do Senado no sentido de que 
fosse modificada, como o foi, tendo de voltar à Câ
mara dos Deputados. 

Por outro lado, Sr. Presidente, muito mais rele
vante do que a Reforma Administrativa é a Reforma 
Tributária, que continua paralisada na Câmara dos 
Deputados e que é, sem dúvida, o ponto mais impor
tante da reforma do Estado. Por intermédio dela, ha
vendo, naturalmente, entendimento entre a União 
os Estados e os Municípios, poderíamos manter, 
com mais facilidade, o equilíbrio das contas públicas, 
tanto internas como externas, combatendo mais efi
cazmente o déficit público. 

O atual sistema tributário é altamente prejudi
cial à economia do País e, particularmente, às clas
ses produtoras. O ideal seria, nesse particular, dimi
nuirmos o número de impostos, para, mais adiante, 
podermos chegar ao imposto único, que não seria 
outro senão o imposto sobre cheque, hoje chamado 
de CPMF. Com a reforma tributária, o Governo não 
teria de recorrer continuamente a prorrogações dos 
fundos e da CPMF, para bancar novos recursos 
para o Tesouro Nacional. 

Quanto à Reforma Administrativa, Sr. Presi
dente, devo dizer que votarei favoravelmente a ela, 
em tese, na medida em que não se pode deixar de 
reconhecer a necessidade de reformar o Estado 
nesse particular. No entanto, pela sua complexidade, 
ela tem alguns aspectos que merecem ser reffetidos. 
Como bem acentuou a Senadora Júnia Marise, pare
ce que o seu objetivo principal não é o Estado~ mas 
o servidor público. Ele é o mais atingido. Não se diga 
que a difiCUldade financeira do Brasil advém do pa
gamento da folha de pessoal. Pelo contrário, a União 
paga ao funcionalismo público muito aquém dos 
60% da Lei Rita Camata; se não me engano, o per
centual da folha é em tomo de 40% da receita lfqui
da. E, como tem sido acentuado, há três anos, o Go
verno não dá reajuste ao servidor púbfiCO civil; ao mili
tar vem dando através das mais diversas gratificações. 

Ressalto, sobretudo, Sr. Presidente, que vota
rei a favor da reforma, mas com restrições, parque 
não posso, de maneira nenhuma, aceitar a tese da 
extinção da estabilidade, que era, no início, a posi
ção do Governo. Estabilidade -já se disse aqui e re
pito - não é um privilégio, mas uma garantia, acima 
de tudo, para o pequeno servidor, sujeito, como era 
antigamente, às perseguições dos governos esta
duais e municipais; o Governo Federal sempre teve 
uma posição mais isenta em relação a isso. 
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Ponanto, não se deve dizer que a flexibilização 
da estabilidade - um nome moderno para a quebra 
da estabilidade -, que nos leva justamente a admitir 
a dispensa do servidor público por ineficiência, não 
seja possível, atualmente, por meio de inquérito ad
ministrativo, conforme o Estatuto do Servidores Pú
blicos Civis da União. 

Trata-se, portanto, de norma constitucional ab
solutamente redundante, como, de outra parte, tam
bém acontece com aqueles dispositivos que dizem 
que só se recorrerá à demissão por ineficiência ou 
por excesso de quadro, depois da admissão de 25% 
de titulares de cargos em comissão e daqueles que 
não são estáveis. Tanto no caso dos titulares de car
go em comissão como no da demissão dos servido
res não-estáveis, a União, os Governos de Estado e 
as Prefeituras não precisam de autorização constitu
cional para fazê-lo, porque a competência já é ine
rente às suas atribuições constitucionais. 

Quanto às demissões por excesso de quadro, 
por conta da Lei Rita Camata, tenho a lembrar que 
não há nenhum critério preestabelecido. Quem seria 
excedente, no caso? Quem o diria, na União, nos 
Estados e nos Municípios? O funcionário ficaria intei
ramente ao arbítrio do seu chefe imediato e das au
toridades competentes. 

Por isso, Sr. Presidente, votarei a favor da re
forma administrativa, mas, quanto às matérias desta
cadas referentes à quebra da estabilidade e a outras 
que dizem respeito à retirada de direitos dos servido
res públicos e civis da União, minha posição será di
ferente: o meu voto será contrário 

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha 
para encaminhar a votação. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, represento 
no Senado um ex-território com um grande número 
de servidores públicos federais aos quais se somam 
funcionários públicos estaduais e municipais. Este 
assunto que se vota hoje, além de ser de grande re
levância nacional, tem também grande repercussão 
em meu Estado e, logicamente, também no Estado 
de Roraima, onde a apreensão dos servidores públi
cos extrapola qualquer limite, haja vista a possibili
dade de que a perseguição política possa retomar à 
administração pública de forma mais intensa e mais 
di reta. 

Tenho dito em vários pronunciamentos aqui no 
Senado da Reoública que o Ministério da Adminis-

!ração Federal, logicamente que dOm a concordância 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, tem re
solvido problemas importantes dos ex-territórios em 
relação a esta questão dos servidores públicos fede
rais, que possui várias peculiaridades, em função de 
que não havia um critério rigoroso para a contrata
ção e regularização de pessoal contratado à época 
pela União nesses ex-territórios. Com a transforma
ção, vários problemas foram gerados, e o MARE, de 
certa forma, tem se esforçado para corrigir alguns de
les. Eu não poderia, aqui, de forma alguma, negar isso 
e deixar de manifestar também nossos agradecimen
tos aos técnicos e ao Ministro Bresser Pereira pelo que 
têm feito, em particular; em prol da solução de alguns 
problemas dos servidores públicos dos ex-territórios. 

Confesso, entretanto, que isso também não é 
suficiente para me convencer a votar a favor de uma 
reforma administrativa, de uma proposta de emenda 
constitucional que vai prejudicar os servidores na 
sua totalidade, inclusive os que terão vínculo reco
nhecido, esses dos ex-territórios. Claro, aqueles que 
têm direito adquirido terão vínculo reconhecido após 
a votação desta emenda. E, a partir do reconheci
mento do vínculo, eles estarão passíveis de perda 
de seu emprego, de sua atividade profissional. 

Creio haver aqui no Senado um número muito 
grande de ex-governadores, de ex-prefeitos, de ex
ministros, e todos sabemos que o servidor estável 
não é o responsável pela extrapolação de gastos 
com pessoal na União, nos Estados e nos Municí
pios. No caso da União, esse valor não ultrapassa a 
60% do total dos gastos em pessoal. Nos Estados e 
Municípios, certamente também não são os servido
res estáveis que fazem com que as despesas com 
pessoal ultrapassem tal limite. 

O servidor estável está sendo tomado para 
bode expiatório. Como governadores e prefeitos que 
contratam trabalhadores em grande quantidade po
derão exigir dos servidores estáveis o cumprimento 
de seus deveres se geralmente os contratam por cri
tério político-eleitoral - os cabos eleitorais - exata
mente para 'q4e não trabalhem? Essas pessoas in
gressarão no serviço público para receber sem tra
balhar, em função de acordos políticos assumidos 
durante a campanha eleitoral. 

A reforma é injusta em relação ao servidor que 
trabalha competentemente, dedicadamente. Ressal
to que em nenhum momento houve impedimento a 
que governadores e prefeitos demitissem os incom
petentes, os que não cumprem com seus deveres. A 
reforma pouco alterará esse aspecto, porque já exis
tem mecanismos nesse sentido. 
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Estender o prazo para aquisição de estabilida
de de dois para três anos após concurso público 
também é outro equívoco e outra injustiça, porque 
dois anos são suficientes para avaliar-se um traba
lhador e chegar-se à conclusão de que ele tem ou 
não compromisso, tem ou não competência. 

Então, Sr. Presidente, com base nesses escla
recimentos, manifesto meu voto contrário à proposta 
de emenda constitucional que estamos apreciando. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva, 
, para encaminhar a votação. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, faço 
este encaminhamento com a certeza de que pouco 
influenciaremos na decisão a ser tomada daqui a 
pouco. Isso porque já venho de algum tempo lamen
tando profundamente que não possamos exercer 
aqui o nosso papel de Casa Revisora. É deplorável 
que, mais uma vez, os funcionários públicos sejam 
considerados os vilões da história e responsabiliza-

.. dos por todos os desmandos ocorridos na máquina 
administrativa. Essa urgência nos tira do debate con
creto em relação a essa matéria 

Assistimos hoje aqui a dois pronunciamentos 
que resgato para esse encaminhamento: um, feito 

. pelo Senador Epitacio Cafeteira e o outro, pelo Se
nador Ramez Tebet. O Senador Epitacio Cafeteira 
manifestou-se contrariamente à quebra da estabili
dade e o Senador Ramez Tebet afinnou que, por ha
ver se aprofundado no estudo dessa matéria, não 
haveria a quebra da estabilidade do servidor. 

Examinei também a matéria, - já fiz vários pro
nunciamentos - e, nesse encaminhamento gostaria 
de destacar que se não há uma quebra, há sutilezas 
e sofisticação na linguagem. E por que a estabilida
de será quebrada? O Governo primeiro argumentou 
que teria de arrecadar 90 bilhões e que esse dinhei
ro estaria ajudando a enxugar a máquina. Afinnou ain-

. da que seriam demitidos 51 mil servidores públicos. 

Ora, há novas fonnas de demissão. Há uma 
: sutileza incrível. Ao examinarmos o art. 6'2 e o art. 33 
- não farei leitura agora -, poderemos observar que 

· as intenções do Governo são de, novamente, fazer 
. com que o servidor seja o culpado pelos gastos go-
vernamentais. 

Há uma outra questão fundamental, que está 
colocada com muita clareza neste projeto: a insufi

·:.ciência de desempenho. E eu pergunto o que signifi-. : . ' . . 

ca isso. Por que esta Lei está dando tratamento dife
renciado à questão dos servidores? 

Ora, o que acont~. realmente, é que este 
servidor, extinto o seu cargõ, ficará em disponibilida
de. Sabemos o que é ficar em disponibilidade! Em 
uma linguagem bem popular significa 'pé na rua•. 

Observamos também outra imposição que te
mos que resgatar, porque o projeto exige que não se 
faça qualquer remissão de recursos aos Estados e 
Municípios para a folha de pessoal. Esse projeto se 
enquadra na Lei Camata. Durpnte o pronunciamento 
da Senadora Emília Fernandes. ouvimos o Senador 
Ramez Tebet colocar-se inteiramente favorável às 
argumentações da Senadora, que falava sobre a 
quebra da estabilidade. E o Senador concordou. 
Aliás, acredito que o próprio relator tenha concorda
do. Estamos inviabilizando não apenas o debate, 
mas a possibilidade de aprimorarmos o projeto porque 
temos pressa O Senador Ramez Tebet, no aparte fei
to à Senadora Emilia Fernandes, disse também que 
era importante que pudéssemos melhorar o projeto 
com nossas emendas. Todavia, nenhuma emenda foi 
aceita pelo relator porque já está colocado - e creio 
que esse é um dos grandes entraves - que não pode
mos exercer, plenamente, o papel de Casa Revisora. 

Foram apresentadas aproximadamente 30 
emendas. Não apresentei nenhuma porque me pare
ceria um verdadeiro teatro já que há aqui um rolo 
compressor que nos impede de debater cada emen
da; até mesmo uma emenda de redação temos difi
culdade de aprovar nesta Casa. Não quero participar · 
desse momento apenas para aparecer na TV Sena- · 
do e mostrar, ao telespectador que nos assiste, que 
apresentei uma emenda que iria melhorar o projeto, 
quando, na verdade, sou sabedora de antemão que 
a estratégia política da Casa não permitirá que as 
nossas emendas sejam acatadas. 

Outra questão: estamos acabando com o Regi
me Jurídico Único. Está havendo quebra da eqUida
de entre os funcionários. A servidão continua, e a . 
conta está sendo paga pelos servidores. 

Ora, Sr. Presidente, Srl!s. e Srs. Senadores, o 
que nos resta nesse momento é dizer -com frustra
ção - que matéria dessa relevância teria tudo para 
ser mais que um projeto ou uma iniciativa governa
mental; poderia receber contribuições desta Casa 
para ser uma refonna a que todos somos favoráveis. 
Reforma que acreditamos ser possível, não só a ad
ministrativa, mas uma refonna democrática. Por isto 
encaminho contrariamente a esse projeto: porque 
não foi democraticamente discutido e não há chance . 
de se fazer nenhuma mudança. 
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Durante o encaminhamento da votação 
pela Sra. Benedita da Silva, o Sr. Ronaldo 
Cunha Uma, 1Q Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. An-' 
tonio Carlos Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra a Senadora Emília Fernandes. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bicx:o/PDT- RS. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, esta
mos votando em primeiro turno a Reforma Adminis
trativa, e eu gostaria de, neste momento, reafirmar 
minha posição contrária a esse projeto. Na semana 
passada, pontuei detalhadamente minhas divergên
cias em relação ao projeto em questão. Estou entre 
os Parlamentares que defendem a melhoria do servi
ço público, e o faço no sentido de tomá-lo mais efi
caz, qualificado e efetivamente voltado para o bem
estar da população. Dessa forma, reafirmamos que 
o projeto em debate contém medidas cuidadosa e 
espertamente combinadas entre si que abrem cami
nho para as demissões, definindo, inclusive, formas 
de flexibilização de contratação das relações funcio
nais e salariais para o serviço público. Essas medi
das acabam com o Regime Jurídico Único e implan
tam os contratos de gestão, retirando o direito ao 
processo administrativo quando da demissão, fulmi
nando o funcionário por meio de meros atos normati
vos, sem que esse tenha qualquer direito de defesa. 

Sr. Presidente, o mais grave é que esse projeto 
estava sendo encaminhado para a votação sem que 
houvesse um debate mais amplô enVolVendo Esta
dos e Municípios, prejudicando também nossa parti
cipação como representantes dos Estados, tendo 
em vista que apenas foram aprovadas as emendas 
encaminhadas pela Uderança do Governo, muitas, 
inclusive, questionáveis como emendas de redação. 
Todas foram sumariamente rejeitadas; e sabemos, 
inclusive, que a disposição do Governo, quanto aos 
destaques, é também de rejeitá-los. Por isso consi
deramos essa uma medida desumana, injusta e que 
vem junto de uma campanha generalizada de ata
q!-les ao funcionalismo, tentando esconder, sem dú
vida, o alvo central, qual seja, o de fragilizar, com
prometer, quem sabe, o próprio Estado brasileiro. 

. Queremos também dizer, Sr. Presidente, que 
.. ocorrerá sem dúvida a quebra da estabilidade, e as 
·.·conseqüentes demissões apenas aumentarão os 
'· problemas sociais, particularmente dos Municípios, 
, ·que terão engrossada a massa de desempregados 
i:em um número significativo de funcionários públicos, 
;:levando o Pais a mais recessão, quebradeira e de!"-' .... ' . . ... ' .. " . . 

semprego. O problema dos Estados e dos Municí
pios, em sua maioria falidos ou à beira da falência é 
de caixa, fruto da queda brutal de arrecadação, do 
confisco dos seus recursos pelo sistema financeiro, 
diretamente pelo Poder Central, e, em outros casos, 
como ocorre na questão do FEF ou da própria Lei 
Kandir. 

Lembro, Sr. Presidente, que esse debate em 
relação às reformas foi objeto de discurso do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, quando, em 
1991, em pronunciamento nesta Casa, disse que "de 
nada adiantará a velha cantilena neoliberal de que o 
Estado está inchado e metendo-se onde não deve·. 
É importante registrar que não por acaso o Presiden
te da República ocupou uma hora da TV Senado e 
da Rádio Senado; é matéria de capa e de uma pági
na inteira do Jornal do Senado de hoje em que Sua 
Excelência defende a Reforma da Previdência e a 
Reforma Administrativa. Em 1991, quando esse 
mesmo Chefe do Executivo fez um discurso nesta 
Casa, quando se estava debatendo aquela· proposta 
do Emendão que V. Ex'!s devem recordar; Sua Ex
celência dizia: "Por fim, nesta enunciação exemplifi
cativa, por mais necessárias que sejam certas medi
das relativas ao funcionalismo, repito" - disse o Pre
sidente da República - "sem que o País veja a serie
dade de uma reforma para dar mais eficiência à Ad
ministração Pública, medidas tópicas parecem facili
tar a caça às bruxas, e o PSDB não embarca na sa
nha persecutória a bodes expiatórios, especialmente 
no ano eleitoral. • Isso muito bem foi dito pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso àquela época. 

Não temos um Estado inchado, com excesso 
de funcionários, mas temos uma enorme falta de 
professores, de médicos, de agrônomos, de aneste
sistas, de policiais e de fiscais, para citar alguns pro
fissionais cuja carência compromete, de certa forma, o 
desenvolvimento do País, dificuitando a vida do povo. 

Diante disso, Sr. Presidente, é inaceitável que 
prevaleça esse projeto. Não se conseguiu trabalhar 
seu aperfeiçoamento. Ele é antinacional, àesumano, 
em detrimento de medidas concretas que podería
mos estar trabalhando. O Senado Federal poderia 
estar dando sua contribuição de fato, se pudésse
mos dialogar e não apenas ouvir um monólogo da · 
parte do Governo. O Brasil, como as demais Nações 
em desenvolvimento, precisa, cada vez mais, de um : 
Estado forte, organizado e que tenha servidores va- : 
lorizados, eficientes, qualificados e presentes no 
jogo econômico. 

Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, como , 
ternos a convicção de que as medidas tomadas nes-

.. ·- . . . . .·. ·-.... ·· -·-· .... ·. . ' ....... ',( 
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te projeto vão de encontro aos interesses de uma 
Nação forte, de um setor público eficiente e, princi
palmente dos interesses e da valorização do funcio
nalismo público, votaremos pela rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Se
nador Laura Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, S~s. e Srs. Senadores, não há dúvida 
alguma de que estamos aqui apenas para coones
tar, fazendo de conta que existe uma opcÍsição coin 
possibilidade de influir nos destinos deste Pafs e de
cidir sobre o que o Executivo tem remetido para esta 
Casa e empurrado, como rolo compressor, sobre a 
sociedade brasileira. · 

Gostaria de mencionar dois pontos que para 
mim são importantes nesta Proposta de Emenda à 
Constituição. O primeiro deles refere-se à questão 
da segurança no Distrito Federal. O que acontece 
neste caso é uma verdadeira intervenção branca. A 
partir da aprovação desta Emenda à Constituição, a 
União passará a intervir, manter, organizar a Polícia 
Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, 
aumentar o serviço de policiamento marítimo, aero
portuário e de fronteiras. 

Portanto, parece-me natural pequenas turtlu
lências ocasionadas como reações mais do que legí· 
timas e ponderadas, diante de três anos de arrocho 
salarial, completados com a reforma administrativa e 
a previdenciária, as quais retiram direitos, que consi
dero pétreos, dos trabalhadores e dos funcionários. 
Além disso, coloca na Administração Pública um ca
ráter complacente que instaura a subserviência e a 
dependência entre os servidores, quando estabelece 
o critério da possibilidade de demissão, após o julga
mento, realizado por certos chefes ou chefetes, da 
eficiência ou ineficiência dos subordinados. Diante 
disso, a Administração Pública perde sua inde
pendência, perde sua capacidade de critica e perde 
sua capacidade de criação porque sem liberdade, 
sem direitos assegurados não é possível uma cria
ção no sentido real da palavra. 

Outro aspecto para o qual eu queria chamar a 
atenção é o de que esta Reforma Administrativa que 
hoje apreciaremos está sendo produzida dentro de 
um processo rápido de transformação, que nos leva 
a ver a falência do neoliberalismo em escala mun-

. dia!. Se hoje no Brasil houvesse uma situação de hi

. ·peremprego, não teria importância alguma que mais 
um milhão de funcionários fosse engrossar o exérci

, ~o. dos desempregados. Porém, ainda estamos sob 

os efeitos do neoliberalismo, do desemprego, que 
atinge, por meio de várias fontes, os funcionários e 
os trabalhadores brasileiros. Estamos diante da nova 
tecnologia que desemprega. da concorrência inter
nacional, que traz a falência e o desemprego. Além 
disso, o Governo agora resolve também engrossar 
as fileiras de desempregados e reduz as garantias 
essenciais dos trabalhadores. 

Para ~mde iremos? Ontem, o Presidente Fer· 
nando Henrique Cardoso esteve aqui e, na TV Se
nado, Sua EXcelência afirmou que, diante das difi· 
cuidadas creseentes de concorrer· com os :'tigres 
asiáticos", que.desvalorizam a sua moeda, a força 
do Brasil estaria no seu mercado interno. Como 
pode a força do Brasil estar no mercado interno que 
é constituído de desempregados, de sucateados, de 
funcionários que não têm reposição salarial há mais 
de trinta meses? Como pode o Brasil ter como força 
um mercado interno destruído ao longo dos últimos 
três anos, sem· capacidade de sustentar coisa ne
nhuma? Não se pode falar.em uma economia auto
sustentada quando não existe um mercado interno 
capaz de sustentá-la. Apesar do aumento do desem
prego, do sucateamento em marcha; em vez de· re
conhecer que é tempo de parar com isso e reanali
sar essa situação, continua o rolo compressor, cego 
e desumano, a atuar sobra a sociedade brasileira de 
forma perversa. _ 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -O 
nobre Uder·do PT; havia me pedido que lhe permi
tisse falar antes de mim, porque precisa se retirar. 
Se .V. Exll assim permitir .•• 

·o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Então, entendi mal, porque ele falaria antes de V. Ex
e d"ISse que queria falar depois. Certamente quer ou~ 
vir os sáblos·conselhos de V. Ex-. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) -
Muito obrigado. 

Sr. Presidente,. S~. e Srs. Senadores, exami
nei esse projeto de emenda à Constituição sobre re- . 
forma da. administração em diferentes aspectos, nos 
diversos momentos em que passou por aqui. Não 
vou renovar a discussão, até porque, recusadas as. 
emendas fundamentais,· não acredito que tenham 
outra sorte nesta reunião • 

Quero, então, declarar qUe· votaria uma refor- . 
ma administratiVa -que ·estivesse orgânica e constitu- · 
cionalmente bem tecida. Não o está o projeto·ora em 
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deliberação, que atinge o princípio dá separação de 
Poderes, fere direitos adquiridos e adultera a estabi
lidade dos servidores. 

Por essas razões, votarei contra o projeto e, no 
momento próprio, encaminharei declaração de voto 
à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães} 
-Com a palavra, o Senador Antonio Carias Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co!PSB - SE. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.} - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores, a meu ver, esta Reforma Administrativa, que 
impõe tantas restrições aos servidores públicos está
veis e não estáveis, poderia contemplar, como mu
dança importante na economia de gastos propugna
da pelo Estado, a redução drástica, ou pelo menos a 
limitação, da nomeação para cargos em comissão. 

A nomeação para cargos em comissão, princi
palmente nos Estados e nos Municípios, constituí-se 
hoje numa verdadeira porta aberta ao cabide de em
pregos. O administrador público federal, estadual ou 
municipal, tem a liberdade de indicar, sem audiência 
da sociedade e sem concurso público, quem melhor 
lhe aprouver para exercer este ou aquele cargo em 
comissão, muitas vezes em um patamar remunera
tório muito elevado e, quantas vezes, com a única 
obrigação de ir ao banco receber o dinheiro, levando 
a seu contracheque, sem a obrigatoriedade de com
parecer ao emprego. 

Aliás, essa é uma tática muito utilizada nos Es
tados e Municípios brasileiros. Quando se quer con
quistar um cabo eleitoral, quando se quer manter um 
Deputado obedecendo a orientação do Executivo, 
oferece-se um cargo em comissão. Aquele que rece
be o beneplácito, o privtlégio do cargo em comissão, 
só tem uma obrigação: apoiar o governante, sem ne
nhuma obrigação de trabalhar como o servidor nor
mal efetivo, que fez concurso, que trabalha para 

. vencer na carreira. Essa é uma prática imoral, apli
cada no serviço público brasileiro. 

A Reforma Administrativa não contempla o pe
rigo contra a democracia representado pela cargo 
em comissão. O chefe politico do interior é convida
do a indicar pessoas para exercerem cargos em co
missão no Governo do Estado ou na Prefeitura Mu
nicipal, e esses servidores só têm a obrigação de 
apoiar o chefe politico. Nesta Reforma Administrati-

. va, Sr. Presidente, não existe qualquer delimitação à 
atuação dos Executivos quanto à nomeação para os 
cargos em comissão. 

E o que pretende a Reforma Administrativa? 
: Acabar de uma vez oor todas com a estabilidade, 

que representa a garantia do mais fraco contra o 
mais forte. Muda o governante, mas o servidor fica 
no cargo; muda a política, mas o servidor fica na Ad
ministração. E como conh9C!'lmos as coisas do Bra
sil, sabemos que, mudando a política, muda o admi
nistrador, se o funcionário público não tiver estabili
dade. 

A Reforma cria a figura da demissão por insufi
ciência de desempenho. Atualmente, para se colocar 
um funcionário para fora da Administração Pública é 
preciso abrir um inquérito administrativo. Uma lei 
complementar estabelecerá as critérios segundo os 
quais o funcionário público, por insuficiência de de
sempenho, poderá ser demitido. 

Pela celeridade, pela velocidade com que esta 
Reforma está sendo aprovada hoje, sabemos como 
se processará a demissão por insuficiência de de
sempenho. 

Sr. Presidente, terminando, gostaria de abordar 
apenas mais um item: a demissão por excesso ée 
quadros. 

Quantos servidores estão hoje sob a ameaça 
de demissão? O Prefeito e o Governador já estão 
com a caneta na mão, esperando apenas o diploma 
do Senado Federal e da Cãmara dos Deputados. O 
Prefeito pegará o diploma, que é a lei, e dirá que 
está demitindo o servidor porque o Senado aprovou 
ou porque a Câmara dos Deputados aprovou. Dirá: 
"Não tenho culpa, foi o Senado Federal". 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 

-Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BlocoiPT- SE. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, primeiro, 
gostaria de registrar que é lamentável que estejamos 
encaminhando a votação desta matéria, uma pro
posta de emenda à Constituição que tem como mar· 
keting principal fazer uma reforma do Estado, com 
um número tão pequeno de Senadores em plenário. 

É lógico que as intervenções feitas aqui não 
têm tanta influência -ou, melhor, talvez não tenham 
influência nenhuma - na determinação dos votos 
dos Srs. Senadores, mas seria ideal que, pelo me
nos, a grande maioria da base governista estivesse 
presente para acompanhar os encaminhamentos. 
Sabemos que, quando soarem as campainhas anun
ciando o inicio da votação, o plenário vai lotar. 

Quero dizer, como já disse na discussão desta 
matéria, que não tenho nenhum compromisso com a 
manutenção do Estado que está aí e que não foi · 
construido por nós: um Estado patrimonialista, fisío-
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lógico, construído em grande parte por setores políti
cos e parlamentares que fazem parte hoje da base 
governista e que adotam o discurso da modernidade 
e éa reforma, mas foram um dos principais respon
sáveis pelo atual caráter do Estado. 

Eu disse também, quando a matéria ch~gou. a 
esta Casa, que, se a base governista, se a maioria 
estivesse disposta a dar um tratamento à Reforma 
Administrativa semelhante ao que foi dado à Refor
ma da Previdência, pelo menos no sentido de abrir o 
debate, de acatar emendas e de ter uma certa tole
rância com as propostas vindas da Oposição, sem 
dúvida alguma, da mesma forma que procedi naque
la ocasião, eu assumiria posições que entrariam em 
choque com algumas posições do meu Partido na 
Câmara dos Deputados. Fizemos isso na Reforma 
da Previdência e teríamos toda a coragem e a auto
ridade para fazê-lo também na discussão da Refor
ma Administrativa. Refiro-me, entre outras, às posi
ções· referentes ao Regime Jurídico Único e à dis

. cussão "despolitizada" da estabilidade. 

Mas, infelizmente, o caminho adotado pelo Go
verno e pela maioria governista foi o do rolo éom
pressor. Hoje, inclusive, pelo que estamos sendo in
formados, não teremos nem a oportunidade de votar 

. destaques. Em todas as outras reformas, inclusive a 
da Previdência, estabeleceu-se a negociação entre o 
Governo e a Oposição no sentido de garantir pelo 
menos um número de aprovações de requerimentos 
de destaques para permitir um debate mais amplo. 
Fomos informados de que, neste caso, nem isso va
mos ter a oportunidade de fazer: vão rejeitar prelimi
narmente todos os requerimentos de destaque para 
não correr riscos. No caso, qual é o risco para o pro
jeto original? Qual risco está embutido nos requeri
mentos de destaque? Não é no destaque da estabili
dade ou de outros pontos importantes da reforma. O 
risco está no destaque que retira os ocupantes de 
cargo eletivo do teta. Portanto, porque não se pode 
correr o risco de este destaque acabar sendo apro
vado, vamos rejeitar todos os outros. 

Nesse destaque, encaminhamos com o Rela-
. tor. Nós, da Bancada de Oposição, encaminhamos 
contra o destaque de retirar os detentores de man
dato eletivo do teto, porque entendemos que, se es
tamos estabelecendo um teto na Administração Pú-

- blica, deva valer para todos, senão será aquela ve
lha igualdade de uns mais iguais que outros. Toda

. via, em função desse detalhe, as Lideranças do Go
verno não se dispuseram sequer a permitir que nós 
da Oposição, que temos apenas 12 Senadores em 

. · um_ universo de 81, pudéssemos aprovar dois ou três . ' .... ··· . . 

requerimentos de destaque, de forma a que alguns 
dos pontos viessem a merecer o voto, no mérito, dos 
Srs. Senadores. 

Ora. se a maioria é tão tranqUila, se somos 12 
em 81, por que não perrnttir pelo menos se destacar 
alguns dos pontos para que os Srs. Senadores pos
sam votar não no bloco de uma reforma que trata ao 
mesmo tempo de vários artigos da Constituição, mas 
pelo menos de alguns desses que permitiriam um 
debate maior? Infelizmente, isso não vai ser possí
vel, porque a maioria governista não tem condição 
de controlar sua base e, no que diz respeito aos inte
resses de cada um, aos interesses corporativos, 
pessoais, não aprova o requerimento de destaque. 

O corporativismo do Sindicato dos Servidores 
Públicos é criticado. O corporativismo de outros se
tores que, teoricamente, querem ficar usufruindo as 
benesses do Estado é criticado, mas o corporativis
mo do Parlamento, esse vai acabar nem vindo à luz 
do dia, porque vão-se rejeitar todos os requerimen
tos de destaque para evitar que esse seja aprovado. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, apre
sentei apenas três destaques, todos eles sobre a 
questão da estabilidade. Primeiramente, gostaría
mos de discutir melhor a questão da estabilidade. 
Não somos favoráveis à continuidade de servidores 
públicos que não fazem jus ao cargo que ocupam, 
como também não queremos que essas pessoas . 
continuem recebendo dos cofres públicos. Sabemos 
que grande parte do inchaço da máquina administra
tiva brasileira, tanto federal quanto estadual ou muni
cipal, foi causado por essa santa aliança que hoje 
está no Governo, com a qual não temos nenhum 
compromisso. 

Existem, porém, algumas questões absoluta
mente contraditórias no projeto que veio do Gover
no. Por exemplo: quando trata da quebra de estabili
dade por insuficiência de desempenho, a emenda 
diz que lei complementar irá regular o assunto. 
Como já dissemos na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, existe hoje um arcabouço legal 
que possibilitaria a demissão de servidores públicos 
por desídia, por insufiCiência de desempenho. Mas 
isso não acontece, em grande parte, porque todos 
os processos administrativos são revestidos do mais 
absoluto corporativismo e, principalmente, porque 
não há participação da sociedade nessa avaliação : 
de desempenho. Não há a presença do usuário, . 
como era objeto da nossa emenda, que, infelizmen-:
te, foi rejeitada na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. Essa, sim, seria a forma de garantir a . 
transparência e a eficiência do serviço público • 
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O art. 169, quando trata da quebra da estabili· 
dade, para obedecer à Lei Camata, diz que lei fede
ral vai regular o assunto. Ora, se uma lei comple
mentar vai regular a demissão por insuficiência de 
desempenho, ou seja, uma lei hierarquicamente su
perior, que exige quorum qualificado, no art. 169, 
que diz que poderão ser demitidos. servidores que in
clusive tenham tido uma boa avaliação de desempe
nho, vai se exigir apenas lei ordinária, quando, nes
se aspecto, a chamada flexibiliZação da estabilidade, 
se exigiria uma lei com status superior, portanto, 
uma lei com quorum qualifiCado. · 

Apresentamos essa emenda na Comissão e foi 
rejeitada Apresentamos aqui um destaque para 
essa emenda e esperamos ter pelo menos o direito 
de discuti-la, que pelo menos os Srs. Senadores te
nham a oportunidade de declarar . seus votos em 
cada um dos pontos específicos das emendas des· 
tacadas. Que essa oportunidade·nos seja concedida 
pela maioria Se tal não· ocorrer, veremos, mais uma 

. vez, a sacramentação de um rolo compressor. Al
gl!ns setores da base governista gostariam de votar 
a favor de algum destaque, mas não terão a oportu
nidade de fazê-lo porque a maioria rejeitará até mes-
mo os requerimentos de destaque. · 

Portanto, Sr. Presidente; Sr&s. e Srs. Senado-
. res, pedi!flOS às Uderanças da maioria que adotem o 
~smo encaminhamento que tivemos na reforma da 
Previdência, na LDB e em tantos outros projetas que 
mexem com um volume grande de artigos, que pos
sibilitem, mediante negociação, um número de des
taques garantidos a fim de que· possamos estabele-
cer o debate. · . 

Esse é o apelo que tazemÓs aos· Srs. Senado
res da base governista, para, pelo menos, já que só
mos minoria, apenas 12 em 81, temos a opOrtunida
de. de debater alguns dos pontos que acreditámos 
mais importantes. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cailos Magalhães) 

-0 apelo de V. Ex' não está contido no Regimento. 
Ao contrário, o Regimento profbe. EtltletaOto, se V. Ex" 

· contar com o apoio das Uderanças ....: e àcredito que 
possa até contar - nó encaminhamento dós desta
ques, darei aos autores a opOrtunidade de Cinco mi
nutos para que os defendam. Consultarei os Uderes. 

. Se aceitarem, assim faremOs, da maneira que V. Ex' 
pede. - .. 

Concedo a palavra ao Senador· Artur da Távola 
• O. SR. ARTUR DA .TÁ V OLA (PSDB- RJ. Para 
encamirihar a votação. Sem revisão do·orador.).-'Sr. 

·. Presidente, Srls. e Srs. Senadores. àuanta matéria 

contraditória dentro desta Reforma Administrativa! 
Confesso-me, de certa forma, aturdido no-roldão das 
contradições que moram dentro desta Reforma. 
Também considero que, sendo membro do Governo, 
devo, como devemos nós membros do Governo, 
adotar uma posição clara de defesa, neste Plenário, 
da Reforma Administrativa, ao mesmo tempo em 
que tenho pessoalmente algumas restrições que 
gostaria de deixar naquilo que se convencionou cha
mar os Anais. desta Casa. 

Em primeiro lugar, o apoio. De todos os males 
brasileiros, nenhum é tão flagrante quanto a falência 
do poder púbriCO. A falência do poder público não 
vem de hoje. É fruto de ·uma inchação do poder pú
blico; de vícios ancestrais da formação brasileira; da 
presença de políticas deterioradas a engordar as 
máquinas municipal, estadual e federal; do fisiologis
rno, como foi citado pelo Senador que me antece
deu; de práticas cartonais da política brasileira; e, ao 
mesmo tempo, de um crescimento espontâneo do 
Estado, na medida em que a ele coube urna tarefa
eu diria heróica - de trazer o BraSil praticamente da 
Idade Média para a Idade Modema 

Essa atividade teve um preço: o Estado incha
do, inviável, gastando mais do que arrecada. E aqui 
está o cerne de tudo, Realmente, é impossível para 
o Brasil avançar na direção da contemporaneidade 
sem uma revisão profunda da questão do Estado. 
Não no sentido de derrogá-lo ou de abastardar sua . 
influência, como preferem certos setores liberais ra
dicais; tampouco no sentido de recordar as velhas 
pr;Wcas do Estado onipresente, que gerou o fenô
meno do Estado autoritário, que já teve a etapa qua
se do Estado totalitário. A· definição do tamanho do · 
Estado é o grande desafio que a atual geração tem 
na vida brasileira. Daí a importância e a seriedade 
dessa discussão • 

. . Não aceito o ~;gumento da Oposição de falta 
de .. tempo para discutir a matéria. Ela está há trés 
anos no Congresso. E.são justamente os setores da . 
Esquerda conservadora os responsáveis pelo atraso . 
na discussãó, pela dificuldade na tramitação, pe!a 
impossibilidade de se unir ao Governo, como deVIa 
estar a acontecer, no sentido de encontrar uma clara 
definição do Estado socialmente necessário para as · 
necesSidades do Brasil de hoje e do Brasil de ama-. 
rihã. Nesse sentido, a reforma trás um avanço inesti
mável. Acontece porém, que nem sempre o Governo · 
conduziu bem . essa matéria, aliás, eu diria, quase·: 
nunca. 

.:· Em primeiro lugar, o Governo perdeu a batalha.'. 
de comunicação sobre essa matéria: a própria ques~: 
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tão da estabilidade, que no projeto é flexibilizada, já 
é noticiada no título da matéria como algo que vem 

. para o término da estabilidade. Foi uma derrota em 
termos de comunicação. Jamais a flexibilidade foi 
bem explicada pelo Governo. Jamais, também, sou
be o Governo adotar uma política de compreensão 
das dificuldades do servidor público brasileiro, sem 
plano de carreira, com salários altamente deteriora
dos ao longo do tempo. Não por causa do Governo, 

. como diz a Oposição, mas por causa do inchaço e 
da própria falência do Poder Público. Mas este fun
cionalismo sempre apareceu nas falas governamen
tais como hostil ao progresso, como composto de 
pessoas desqualificadas para as funções, preguiço
sas, o que é uma evidente injustiça que, em tempo 
algum, soube o Governo tratar devidamente na mes
ma medida em que na sua intenção da reforma ad
ministrativa busca, exatamente pela reforma do Es
tado, reorganizar as carreiras, melhorar a questão 
salarial, ajustar o tamanho do Estado aos desafios 
da contemporaneidade. 

O Governo, ao mesmo tempo em que perdeu a 
batalha da comunicação na questão da reforma ad
ministrativa, conseguindo contra si a unanimidade 
dos servidores públicos e um setor ponderável e res
peitável da opinião pública, também perdeu a bata
lha da comunicação. Sempre passou a idéia de que 
esta era uma reforma vindicativa, que jogaria os 

. maus para fora, acolhendo apenas os bons. E mes
mo na questão salarial sou obrigado a aceitar que o 
Governo preferiu, como argumento, errado a meu 
ver, a:x>ntar os defeitos de uma minoria inadmissível 
de marajás e em tomo dele construir um argumento 
em relação a todo funcionalismo, que é um argu
mento mal conduzido. 

Por outro lado, Sr. Presidente, acredito que 
essa reforma traz ainda uma outra injustiça no seu 
bojo: a questão do Regime Único. Os funcionários 

. que estão abarcados pelo Regime Único ali estão, 
praticamente, desde a redemocratização do País. Al
guns até antes. Alguns, inclusive, entraram com a 
redemocratização. 

Acredito que a Constituição tenha errado ao in
corporar o Regime Único à estabilidade. Foi um erro 
do passado, mas trata-se de um erro que não se 

· conrigirá com outro: o erro de demissões que são 
> muito mais blasonadas do que propriamente feitas, 
··~. até porque o Governo vive a falar em demissões que 
· · não faz; ou faz e não fala. 

Diante de todas essas questões que abordo 
~com franqueza e com clareza, como cabe a quem 
: apóia o (3ovemo •. devo declarar, encaminhando fa-. 

vvravelrr:ente, aquilo que já esteve presente na 
maioria dos discursos: o fato de que, sem a reforma 
profunda do Estado, não teremos no Brasil possibili
dade de recuperar a justiça. de voltar a investir em 
setores básicos, de vottar a ter as condições de um 
funcionalismo público organizado e, sobretudo, de 
um Estado eficiente. Porque nós, da socialdemocra
cia, nem somos a favor do Estado mínimo desejado 
pelos liberais, nem somos a favor do Estado máximo 
paternalista desejado pela Esquerda conservadora • 
Para usar a expressão de Bobbio, somos favoráveis 
ao Estado socialmente necessário; aquele que está 
montado na competência necessária ao exercício, 
que é forte ponque democrático e não forte porque 
autoritário. É a idéia, exatamente, de um Estado for
te ponque democrático; democrático porque organi
zado, e eficaz porque forte e organizado, o que pre
side a orientação do Governo nessa matéria. Orien
tação que, hoje, segurameme será aprovada por 
esta Casa, não porque ela vai se comportar, como 
está sendo dito aqui, de maneira reverente ao Go
verno, mas, sim, porque ela é uma consciência, e 
uma consciência com que o Senado não pode faltar, 
em sua condição de Casa Revisora 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente agra
decendo a tolerãncia pela ultrapassagem do meu 
tempó. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, a questão 
da refonna do Estado é recorrente em todo o mundo 
e não é fruto de uma conspiração neoliberal, embo
ra, evidentemente, os neoliberais tenham a sua pro
posta de reforma do Estado, a sua concepção de 
Estado mínimo. 

Ela é recorreme em todo o mundo por força 
das mudanças de paradigmas, de uma revolução 
que muda o modo de produzir e, portanto, muda re
lações sociais, de trabalho, instituições e está mu
dando até consciência. 

Se isso é verdadeiro em todo o mundo, mais ver
dadeiro porque mais necessário é no Brasil, pois não 
se trata apenas da reforma pelos paradigmas da nova · 
realidade em que se estrutura o mundo. É preciso, 
também, porque anterionnente a essa mudança, já : 
não tínhamos o Estado, que era necessário para criar· 
uma sociedade mais justa entre nós. Era um Estado 
privatizado, um Estado instrumento de elite, um Estado· 
que sempre teve práticas dientefiS!as, fisiológicas, pa
t~monialistas, para reproduzir a elite no Poder. 
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Se isso era verdadeiro antes, quando vivíamos 
num determinado modelo de desenvolvimento, num 
determinado relacionamento de Revolução Indus
trial, é ainda mais fácil constatar-se a necessidade' 
disso agora por força das mudanças que se operam 
no papel do Estado. 

No Brasil, iniciou-se o processo de discussão 
por força da pressão da base conservadora por aqui
lo que talvez fosse o final: o papel do Estado na eco
nomia. Antes, deveríamos ter preparado o Estado 
para seu novo papel de regulador de mercado. Fize
mos ao contrário e - o que é mais grave - fizemos 
de forma profundamente equivocada. E estamos 
perdendo uma grande oportunidade, porque, se o 
Governo perdeu na comunicação - como disse, com 
razão, o Senador Artur da Tavola -,não perdeu ape
nas porque se comunicou mal, mas também porque 
tem um viés autoritário, porque confundiu a falência 
do serviço público com a incapacidade dos servido-

. res públicos de prestarem serviços e os transformou 
em bode expiatório. 

A reforma, que tinha a visão de qual aparelho 
do Estado seria necessário para suas novas funçõ
es, foi confundida com o pontual. Era a estabilidade, 
eram os salários, era o Regime Jurídico Único, mas 
não era qual o Estado que pode regular a sociedade 
e qual o Estado que pode ter parceria com o privado, 
fazendo surgir aquilo que é o novo, que é o espaço 
público de uma sociedade civil que crescentemente 
passa a fazer parte do toda a agenda política - no 
mundo e no Brasil. 

Esse é o grande problema da discussão da re
forma. É parte da reforma do Estado brasileiro; uma 
das partes importantes, mas que se perdeu porque o 
debate foi conduzido para um confronto Governo 
versus servidor público. E pior: sem a participação 
da Esquerda brasileira, que, com raras exceções, 
admitia discutir qual o Estado que queríamos. A 
grande maioria, numa visão corporativista e equivo
cada, confunde corporativismo, que é algo aceitável 
na defesa de categorias, mas nunca de "categoria" 
política da Esquerda - base que sempre foi da visão 
fascista E, ao confundir, abdicou de ter um papel 
prepositivo no Estado que queremos - mais signifi
cativo ainda, porque já não desejávamos o Estado 
anterior. 

É incrível esse processo de abdicação de uma 
. Esquerda que existe pelas reformas, pela revolução 
. e que se transformou por um equívoco na Esquerda 
· da contra-reforma, facilitando exatamente a criação 

de uma reforma "meia-sola", uma reforma que não 
· çria, talvez, o Estado necessário. É uma reforma qué . ,_.. ·-. '. . ·' ., . 

contém equívocos, porque se discutiu o pontual, em
bora importante, mas não o fundamental: qual o Es
tado que deveríamos construir para cumprir os pa
péis nesse novo mundo que se avizinha. 

A Bancada do Partido, na Câmara dos Deputa
dos, teve um posicionamento com essa crítica e 
pôde votar em destaques afirmando as posições que 
gostaríamos de afirmar, dizendo que não somos fa
voráveis à manutenção da estabilidade como está, 
com a coragem que este Partido sempre teve de di
zer isso. Tem-se que discutir um novo relacionamen
to do servidor público, não como um bode expiatório, 
não como culpado pela falência do serviço público 
brasileiro, mas porque precisamos ter outro, pois 
este que aí está é apenas para deleite das elites, 
que inchou o Estado com o afilhadismo e despreocu
pou-se com a prestação de serviços para a popula
ção, até porque a elite dele não necessita na educa
ção pública, na saúde pública, já que estão nas es
colas privadas e nos serviço de saúde prívado •. Te
mos de pensar naquilo que é o essencial." par;a um 
Estado moderno para as novas realidades. · 

Com essa visão e impossibilitado de discutir 
pontualmente destaques, vamos acompanhar !) Blo
co de Oposição no Senado, mantendo o voto do 
PPS na Câmara: contra a reforma administrativa 
Mas deixamos claro que o Partido continuará lutan
do pela reforma do Estado brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~. e Srs. Senadores, não consigo en
tender por que não vamos ter oportunidade de deba
ter, discutir e votar os destaques neste projeto. 

Fomos infonnados de que a decisão tomada 
pelas Uderanças será a de rejeitar todos os desta
ques sem que tenhamos oportunidade de debatê
los, o que é muito prejudicial nessa matéria 

Sr. Presidente, não se trata de um projeto que 
não possamos debater para que não percamos um 
dia porque ele não poder voltar à Câmara dos Depu
tados. Toda a matéria nele contida é essencial. Há 
coisas boas no projeto, mas há também equívocos. 
Conseqüentemente, o Plenário teria que ser liberado 
para que, em matéria dessa natureza, tivesse auto
nomia de votar questões onde tivesse dúvidas. O 
nobre Senador do PSDB, do Rio de Janeiro, Artur da . 
Tavola, por exemplo, diz que é favorável ao projeto, · 
mas que tem dúvidas qua.nto a pontos do projeto. 

Se fôssemos liberados para votar os desta
ques, aprovaríamos uns e rejeitaríamos outros, mas : . . . . . . . 
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estaríamos tendo a liberdade de votar. Afinal, é esta 
a missão desta Casa: ser Casa Revisora. 

Como, na apreciação da reforma da Previdên
cia, nós fizemos um substitutivo? Como, na hora de 
apreciar a Emenda da Previdência, esta Casa foi ao 
máximo, fazendo um substitutivo, um substitutivo 
que hoje está sendo votado e que, provavelmente, 
será aprovado pelo Plenário da Câmara? Por que, 
numa hora, o Plenário do Senado tem condições, 

. tem autoridade, tem competência para fazer um 
substitutivo e, noutra hora, não tem condições de de
bater ou votar um destaque porque todos eles serão 
sumariamente rejeitados pela Liderança que coman
da a Casa? 

Não fica bem para nós votarmos a matéria des
sa maneira. Lá, na Câmara, são quase 600 Deputa
dos, mas aqui há uma representação de cada Esta
do com seus três Senadores. Parece-me que é res
ponsabilidade nossa discutir e votar caso a caso. 

A matéria veio se arrastando. Está aqui agora. 
. A Câmara dos Deputados fez a sua parte. Agora é a 
. nossa vez. 

Na Convocação Extraordinária, o Senado esta
rá cumprindo a sua parte. Mas qual é a diferença de 
dez dias a mais ou dez dias a menos, para permitir a 
esta Casa uma votação que tenha a presença de 
cada um em cada matéria em vez da votação de re
banho, quando se vota obrigatoriamente de maneira 
determinada. 

Sr. Presidente, o Governo pode fechar a ques
tão a favor da reforma. Disse muito bem o nobre Se
nador pelo Rio de Janeiro, Artur da Távola, que vai 
votar favorável, porque S. Ex" é da Base do Governo 
e o Governo encaminhou favorável. Tudo bem! Mas 

. entre aprovar e ter a obrigação de votar de olhos fe
chados sem analisar caso a caso esse ou aquele 
destaque ou, pelo menos, alguns que são considera
dos essenciais, há uma diferença muito grande. 

Vejo coisas altamente positivas no projeto e 
que já deveriam ter sido feitas. Concordo com o dis
curso do nobre Senador Artur da Tavola e com o dis
curso do nobre Senador que me antecedeu, o. ilustre 
Senador Roberto Freire, do PPS. Realmente, a re
forma da Administração Pública há muito deferia ter 
sido feita, mas não de maneira a colocar o funciona-

. lismo como responsável pelas coisas que aconte
cem neste País. 

O vilão, o mal da Pátria está no funcionalismo 
· P,úblico? Não! Isso não é verdade. Até porque não 
existe funcionário público que não tenha sido levado 

· por um Governador - o Pedro Simon, o João da Sil
. va ou Manoel .- ou ~r .. um Presidente ou por um 

Prefeito. Se temos de alterar, vamos fazê-lo. Entre
tanto, receber o Senado a determinação de que ne
nhuma emenda ou destaque podem ser aceitos é 
algo muito diferente. 

É este o apelo que faço, Sr. Presidente, não a 
V. Ex", pois a V. Ex" cabe dirigir a Casa, mas aos Lí
deres, que podem - e deveriam - permitir que alguns 
destaques sejam discutidos e votados caso a caso. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente . 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador José Alves, último ora
dor inscrito. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL- SE. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srªs. e Srs. Senadores, em abril do ano pas
sado, pela primeira vez, manifestei em plenário a mi
nha preocupação no que diz respeito à quebra da 
estabilidade do servidor público. Porém, decorrido 
todo esse período em que o assunto foi amplamente 
debatido nas duas Casas do Congresso Nacional e 
em amplos setores da sociedade, continuo tendo dú
vidas sobre a conveniência e os ganhos da área ad
ministrativa do País com a implantação desse proje
to que quebra a estabilidade do servidor para que 
não estimule a injúria e a injustiça dentro do serviço 
público. 

Entendemos que as reformas da Previdência, 
do Rsco, do setor econômico e do agrário são indis
pensáveis, porque o País precisa se modernizar. O 
serviço público precisa ser profissionalizado para 
que sejam criadas escolas de serviço público e car
gos para executivos a fim de que cada Governo que 
assuma não fique estimulado a trazer milhares de 
pessoas para os cargos comissionados que deve
riam estar ocupados, em sua grande maioria, por 
funcionários de canneira que teriam mais conheci
mento específico e mais compromisso com a admi
nistração. 

Sr. Presidente, quero deixar bem claro que sou 
favorável à Reforma Administrativa, mas sou contra 
a quebra da estabilidade do servidor público, pois o 
nosso Direito Administrativo é bom e, se bem aplica
do, permite a demissão, com ampla defesa para o 
servidor. 

Muito obrigado. 
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Ademir Andrade. 
O SR- ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quero fazer 
uma breve observação sobre essa matéria Ela real· 
mente foi discutida por um tempo razoável no Con-

.... •.. . ··,·, 
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gresso Nacional - cerca de dois anos· e meio -, mas, 
basicamente, ela passou a maior parte do processo 
de discussão na Câmara dos Deputados. 

Quero aqui corrigir uma afirmação feita pelo 
Senador Artur da Távola S. Ex" identifica a esquer
da brasileira como conservadora e a responsabiliza 
pelo atraso da tramitação desse projeto. É preciso 
que se esclareça que o Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso tem ampla maioria no Con
gresso Nacional, na Câmara dos Deputados e princi
palmente no Senado da República. Portanto, se al
guém deve ser culpado ou questionado pelo atraso 
da tramitação das reformas esse alguém é a base 
conservadora do Governo. 

No caso específico da Reforma Administrativa, 
essa base questionou e deu trabalho ao Governo 
justamente para acabar com as aposentadorias cu
mulativas e estabelecer um teto salarial para aque
les que, além de ganharem salário de parlamentar, 
ganhavam também como aposentados em· outros 
empregos públicos em nosso País. De lá é que veio 
a grande resistência, de lá é que veio a dificuldade 
para a base do Governo fazer aprovar essa matéria 
Nunca fomos a favor desse tipo de privilégio. Nunca 
estivemos aqui para defender privilégios. 

Somamo-nos às posições do próprio Governo 
quanto a várias questões da Reforma. Portanto, não 
pode ser responsabilizada a esquerda que trabalha 
no Congresso Nacional. Não somos nós os conser
vadores, porque - creio - sempre nos dispusemos a 
discutir, sempre estivemos abertos para analisar as 
mudanças necessárias. Nunca fomos defensores do 
corporativismo, do privilégio do segmento de funcio
nários públicos. Agora, também não podemos acei
tar o que o Governo fez: considerar o funcionalismo 
público de todo o País, de maneira geral, como bode 
expiatório, como culpado da situação de crise em 
que vivemos, enquanto o Governo se submete, de 
todas as formas possíveis, às determinações e ao 

. crescimento econômico ordenado pelos chamados 
países desenvolvidos do Primeiro Mundo. São essas 
as ordens que são obedecidas hoje pelo Governo 
brasileiro. 

O trabalhador, não apenas. o servidor público, 
está tendo, cada dia mais, menos direitos e está 
sendo mais desrespeitado. Isso vem acontecendo 
com a criação do contrato temporário de trabalho; 

: com o serviço voluntário; que acaba com o direito 
: das pessoas que trabalham em entidades filantrópi
cas;. e, também, com a quebra das cooperativas, em 

·: que o trabalhador, como está, não tem mais direito 
· algum, pois ~stá tudo desvinculado. Enfim, há uma 

série de pontos errados, feitos pelo Governo, que 
não aceitamos, mas este não quer diálogo conosco; 
quer-nos impor a sua vontade e, infelizmente, tem 
tido forças suficientes para isso. O Governo tem 
passado um rolo compressor na Câmara dos De
putados e no Senado da República, muitas vezes 
dando a Senadores e a Deputados Federais car
gos de direção dos órgãos federais nos seus res
pectivos Estados e também negociando. Quem tem 
criado a maior dificuldade é a própria base do Go
verno. 

Portanto, somos contrários à Reforma Adminis
trativa como está, como fomos contrários também à 
Reforma da Previdência como está, porque ela dimi
nuiu direitos; mas, em alguns aspectos positivos, a 
esquerda somou-se ao Governo. Foi a base gover
nista, então, que criou o problema para o Governo, 
que, tendo maioria nesta Casa, poderia, se quises
se, ter apressado a Reforma. Lamento que tenha 
sido muito mais rápida a tramitp.~<>-no Senado, não 
tendo havido tempo realmente para uma discussão 
mais aprofundada. 

Solicito a V. Ex", como Presidente desta Casa, 
que converse com os Líderes da base do Governo e 
os convença a permitir pelo menos o direito demo
crático desta Casa de votar os destaques das emen
das apresentadas. Se isso não ocorrer hoje, essa 
emenda, Senador Antonio Carlos Magalhães, terá 
sido a primeira que terá passado no Senado com 
destaques recusados em globo, sem oportunidade 
de deliberação por parte dos Senadores. Que se 
respeite pelo menos nesse direito, se respeite a von
tade daqueles que apresentaram a emenda e da
queles que estão lutando por esse destaque! 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Relator, Senador Romero 
Jucá, ficando, assim, encerrado o encaminhamento 
de votação. 1 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Para enca- . 
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Sl"s. e Srs. Senadores, antes de entrar no 
mérito da discussão, registro que encaminhei à 
Mesa retificação de erro material contido no Parecer 
da Emenda de Redação n• 14, apresentada à PEC . 
n• 41. Foi a omissão de duas palavras que tiravam o.· 
sentido da emenda de redação aprovada na Comis-
são de Constituição e Justiça. · · 

Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, vive- · 
mos nesta tarde um momento extremamente impor-·:: 
tanta para o País, para o Senado e, especialmente, · 
para a Convocação Extraordinária deste ano. 
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Estamos votando uma emenda constitucional 
que indica um caminho novo para a modernização 
da Administração brasileira, para o fortalecimento do 
serviço público e dos servidores públicos, para a va
lorização das carreiras públicas de Estado e, princi
palmente, para o respeito ao contribuinte, que paga 
impostos e quer um serviço público condizent~. . · 

Dos muitos oradores que aqui falaram, a maio
ria não tratou de uma questão fundamental da refor
ma administrativa: a busca da melhoria de um servi
ço público, que, em muitos Estados e Municípios, 
tem-se perdido ao longo do tempo. A obrigatorieda
de de prestar uma boa educação, uma boa saúde, 
obras de saneamento, segurança pública e outros 
serviços básicos foi embotada pela falta de condição 
operacional, pelos desmandos e pelas pequenas ad
ministrações que ocorreram em muitos locais do 
nosso País. 

Esta Casa, ao votar a Reforma Administrativa 
em menos de três meses, nesta convocação, sinali
za à sociedade brasileira que isso precisa mudar. O 
Senado, sensível ao movimento das ruas, à situação 
administrativa, política e social por que passam cen
tenas de administrações em nosso País, age .rápido, 
com responsabilidade, e aprova uma emenda que -
tenho dito reiteradas vezes - não vai resolver por si 
só o problema grave da administração brasileira; 
mas encaminha a solução de forma correta, vence 
etapas muito importantes e demonstra, sobretudo, 
que o Brasil quer mudar, e para melhor. Além disso, 
com a aprovação das reformas, damos uma resi:>os
ta à conjuntura internacional de dificuldade financei
ra e econômica por que passa o mundo. Esta emen
da constitucional sobre a reforma administrativa; Sr. 
Presidente, que hoje será votada, traz pontos extrema
mente importantes, e passo a registrar alguns deles. 

Em primeiro lugar, fixa-se um teto que vai limi
tar a remuneração pública. Têm sido noticiados pela 
Imprensa - e muitos administradores têm sofrido na 
pele - alguns salários e aposentadorias exorbitantes 
que, além de serem absurdos em seu valor específi
co, zombam, de outro lado, dos baixos salários que 
também paga a Administração Pública. A emenda 
·constitucional traz a fixação de um teta conjunto 
para a administração pública brasileira e a condição 
para que cada Município, cada Estado possa fixar o 
seu subteto, o seu limite, dentro de uma conjuntura 
econômica, social e moral, para remunerar os seus 
trabalhadores. 

Junto com a fixação do teto, a emenda consti
tucional também toca num ponto extremamente im
portante, que não tem sido discutido nas duas Ca-

sas, mas que será o grande desafio da administra
ção pública para o Muro: a questão do piso salarial. 
Estamos fixando um teta em tomo de R$12.700,00 
(doze mil e setecentos reais), mas ainda temos um 
piso vergonhoso de R$120,00 (cento e vinte reais) 
na administração pública. A diferença no Brasil entre 
o maior e o menor salário passa a ser de 1 06 vezes, 
uma diferença extremamente absurda. Nos países 
desenvolvidos, essa diferença é de 17 a 20 vezes. 
Esse é um grande desafio do setor público brasileiro: 
buscar os caminhos para elevar o piso salarial dos 
diversos segmentos de trabalhadores que prestam 
serviço à sociedade. 

A emenda constitucional também cria um as
pecto extremamente importante - a participação do 
usuário na avaliação do serviço público. Haverá lei 
para disciplinar a matéria, mas só a indicação de tra
zer a sociedade Pa.ra avaliar o setor público e o ser
viço prestado é algo extremamente importante, ex
tremamente relevante. 

Há também a avaliação de. desempenho dos 
servidores, que é uma necessidade: quem recebe 
salário público, quem é servidor público pago com o 
imposto do trabalhador tem a obrigação de prestar 
contas do seu trabalho, da sua produtividade, do seu 
horário, enfim, daquilo que recebe para trabalhar 
pelo bem colativo. 

Sr. Presidente, a emenda ainda atua. direta e 
fortemente na questão do limite de gastos com pes
soal em 60%, reforçando um texto já constitucionaL 
Também estabelece a ·obrigatoriedade da revisão 
salarial anual, ato extremamente justo para os servi
dores federais, que, vale lembrar, estão há três anos 
~rri reajuste salarial. A emenda equaciona, por 
meio de uma emenda de redação, a questão da ma
nutenção das polícias civil e militar e dos serviços 
públicos do Distrito Federal, capital do nosso País. 

A reforma administrativa reforça o concurso pú
blico e a carreira pública, Sr. Presidente. Acaba com 
o Regime Jurfdico Único, fortalecendo as carreiras 
de Estado. Traz algo também extremamente impor
tante - a fixação clara dos subsídios salariais de par
lamentares, secretários, servidores e membros da 
carreira do Estado, exatamente para evitar-se o que 
acontece hoje, o subterfúgio que faz com que gratifi
cações sobre gratificações possam dar, ao final, sa
lários e aposentadorias de A$40 mil (quarenta mil 
reais), A$50mil (cinqüenta mil reais), em detrimento 
do baixo salário pago à maioria dos trabalhadores 
públicos. 

A emenda institui 'também três anos de efetivo 
exercício para a estabilidade, e traz, sim, a flexibili-
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zação da estabilidade, muito mal explicada pelo Go
verno durante todo o processo, como disse o Sena
dor Artur da Távola. No bojo da reforma administrati
va, o objetivo não é demitir servidores, mas fortale
cer a administração pública e melhorar o serviço p_ú
blico para quem paga impostos e busca serviços 
que, na maioria das vezes, não oferecem reciproci
dade. 

Sr. Presidente, eu poderia permanecer aqui es
tendendo o assunto, porém entendo que é extrema
mente importante votar esta matéria, e me reservarei 
à discussão dos destaques. No entanto, faço aqui 
um apelo: pela importáncia da matéria e pela neces
sidade de sua aplicação ainda este ano, gostaria de 
pugnar por sua aprovação, entendendo e reforçan
do, como disse, que este é o primeiro passo para 
termos uma administração pública condizente com 
os anseios da nossa população. Leis complementa
res e ordinárias complementarão o texto. E, sem dú
vida nenhuma, outras emendas constitucionais se
rão apresentadas e também aprovadas pelo Con
gresso Nacional, porque reparar, redirecionar e rees
truturar o setor público é uma tarefa que levará anos, 
mas precisa ser iniciada. E está sendo agora com a 
aprovação da Emenda Constitucional n!! 41. 

Portanto, peço a aprovação e registro nova
mente a importáncia do texto e da votação no Sena
do Federal em três meses, como resposta à socie
dade brasileira a respeito do que queremos para o 
País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente_ 

Durante o encaminhamento da votação 
pelo relator, Sr. Romero Jucá, o Sr. Antonio 
Carlos Magalhães, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
LevyDias. 

Durante o encaminhamento da votação 
pelo relator, Sr. Romero Jucá, o Sr. Levy 
Dias, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Há sobre a mesa requerimentos de destaque. O 
parágrafo único do art. 310 do Regimento não permi
te encaminhamento de votação dos requerimentos 
de destaque. O Senador José Eduardo Outra fez um 
apelo aos Líderes partidários, e a Mesa o endossa 
não como uma regra, porque ó Regimento não pode 
sofrer abalos permanentes de regras. 

Entretanto, se os Líderes dos Partidos que 
compõem a maioria aceitassem esse pedido do U-

der do PT, evidentemente estariam dando oportuni
dade para que todos os autores dos requerimentos 
de destaque falassem por cinco minutos, para expor 
suas idéias. Seriam cinco minutos improrrogáveis, 
tendo em vista o adiantado da hora. 

Transmito esse apelo do Senador José 
Eduardo Outra aos Srs. Líderes, com o apoio da 
Mesa, que não se sente magoada de ferir o Regi
·mento apenas ocasionalmente, para que isso não 
passe a ser regra e seja alegado contra ela pró
pria. E é do seu dever cumprir rigorosamente o Re
gimento. Se os Líderes partidários permitirem, pode
remos fazer dessa maneira a votação dos destaques. 

O ·sR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em 
nome do Partido da Frente Liberal - represento 24 
Srs. Senadores nesta Casa -, venho dizer que, nos 
termos em que V. Exll apresenta, estou inteiramente 
de acordo. Desde que se conserve a excepcionalida
de, o PFL acata a solicitação feita pelo Líder do PT, 
Senador José Eduardo Outra. 

O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- O 
PMDB acata a solicitação nos termos em que enca
minhou o Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Como vota o Líder do PSDB? 

O SR- SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - O 
PSDB concorda com a sugestão feita, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Passaremos, então, à votação dos requeri
mentos de destaque, que serão lidos pelo Sr. 12 Se
cretário. 

Logo em seguida, darei a palavra aos autores, 
pedindo, entretanto, que não ultrapassem o tempo 
de cinco minutos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Rcnaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N2 98, DE 1998 

Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 312, b, do Regimento 

Interno, destaque para votação em separado do art. 12 

da Proposta de Emenda à Constituição n2 41, de 1997. 
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 19gs.

Senador Sebastião Rocha, Uder do PDT. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nesse caso, lerei um a um e passarei à votação, 
porque, de outra forma, teremos que ler outra vez 
para explicar. 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro
cha, para justificar. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP. 
Para justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, na verdade, apresen
tei cinco destaques; por pedido do Senador José Ro
berto Arruda, solicitei a retirada de um deles. 

Lamentavelmente, temos conhecimento de que 
a estratégia é votar contrariamente à aprovação dos 
requerimentos de destaque, que têm como objetivo 
aprimorar o texto, retirando da Reforma Administrati
va aspectos que, em nosso entendimento, prejudi
cam sobremaneira os servidores públicos. Como te
mos dito, eles não podem, de forma alguma, ser 
apontados como vilões dos problemas por que pas
sam a Nação, os Estados e os Municípios. 

Dessa forma, Sr. Presidente, eu me eximirei de 
comentar o mérito; em função da estratégia que está 
sendo articulada para rejeição de todos eles. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento de destaque do Sena
dor Sebastião Rocha. 

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

Rejeitado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 99, DE 1998 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 312, b, do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado 
do art. 6'2 da Proposta de Emenda à Constituição n'! 41, 
de 1997. 

Sala das Sessões, 1 O de fevereiro de 1998. -
Senador Sebastião Rocha, Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha. 
(Pausa.} 

O Senador Sebastião Rocha desiste da palavra. 
Em votação o requerimento de destaque. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

· É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2100, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 312, b, do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado 
do art. 23 da Proposta de Errienda à Constituição n2 41, 
de 1997. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Senador Sebastião Rocha, Líder do POT. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento de destaque que aca
ba de ser lido. 

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

Rejeitado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 101, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 312, b, do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado 
do art. 24 da Proposta de Emenda à Constituição n'! 41, 
de 1997. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Senador Sebastião Rocha, Líder do POT. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Como o Senador Sebastião Rocha não deseja 
usar da palavra, colocarei em votação o requerimen
to de destaque. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Sobre a mesa, requerimento de destaque que 

será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo 
Cunha lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2102, DE 1998 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 312, alínea b, do 

Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do art. 25 da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 41, de 1997. 

Sala das Sessões, ro de fevereiro de 1998. -
Senador Sebastião Rocha, Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento de destaque que aca
ba de ser lido. 

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

Rejeitado. 
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Sobre a mesa, requerimento de destaque que 
será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo 
Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 103, DE 1998 

Requeiro, na forma dos arts. 312 e seguintes do 
Regimento Interno, destaque para as expressões: 

• ... percebidos cumulativamente ou não .. ." 

constantes do inciso XI do art. 37 da Constitui
ção Federal, na redação oferecida pelo art. 3º da 
Pro!?Osta de Emenda à Constituição n2 41, de 1997. 

Justificação 
O destaque objetiva suprimir as expressões re

feridas de maneira a compatibilizar a reforma admi
nistrativa com a, já aprovada no Senado, reforma da 
Previdência. 

Na reforma da Previdência há um dispositivo 
que permite a acumulação de proventos e remunera
ção não apenas entre cargos· acumuláveis constitu
cionalmente - professor com professor, professor 
com outro cargo técnico-científico e dois cargos de 
médico -, mas também em outras hipóteses que 
enumera como exceções, tais como: agentes políti
cos e servidores que tenham reingressado no servi
ço público na forma constitucional. 

Nesta reforma administrativa foi criado um óbi
ce para os que podendo exercer uma outra atividade 
venham a perceber suas contraprestações de servi
ços. Assim, os Juízes e Ministros, como membros 
do Poder Judiciário; os promotores, como membros 
do Ministério Público, e seu congêneres; e os deten
tores de mandato eletivo, porque perceberão seus 
subsídios fixados no teto, embora possam exercer 
outra atividade, não poderão ser remunerados pela 
execução desses. 

Com isto, até mesmo para evitar o trabalho 
gratuito, algumas instituições, notadamente na área 
educacional, perderão muitos e excelentes profissio
nais, como é o caso dos cursos de direito em todo o 
País onde lecionam Ministros dos Tribunais Supe
riores e STF, e cujos salários, por estarem no limite 
máximo, os impossibilitarão a percepção da remune
ração do magistério. 

Numa expressão mais simples, é dizer: se há 
uma permissão para o exercício de mais de um car
go, é lógico que deve haver também permissão para 
a percepção de ambas as remunerações. Ou ainda: 
se há permissão para que o servidor aposentado re
tome ao serviço deve haver permissão para que 
este perceba os seus proventos, pela aposentadoria, 
e seus vencimentos da atividade. 

Há uma contradição entre as propostas e uma 
discriminação com os membros de Poder. Enquanto 
outros servidores poderão exercer mais de uma ati= 

vidade e por elas serem remunerados, os membros 
de Poder não receberão o mesmo tratamento. Muito 
embora no que se refere às obrigações outras per
cebem por ambos os textos - o previdenciário e o ad
ministrativo- o tratamento comum do servidor público. 

A retirada das expressões permitirá que nos 
casos especificados na reforma previdenciária os es
tipêndios, quando originários de mais de uma fonte, 
possam ser percebidos além do teto. Mas essa regra 
restringir-se-á apenas e exclusivamente aos casos 
previstos e delimitados na reforma da Previdência. 

Sala das Sessões, 1 O de fevereiro de 1998. -
Lucídio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Lucídio Portella, 
autor do requerimento de destaque. 

O SR. LUC(DIO PORTELLA (PPB - PI. Para 
justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Inter
no, requeiro destaque para votação em separado da 
seguinte expressão-dó. art. 32 da Proposta d!=l Emen
da à Constituição n2 41, de 1997, no tocante à nova 
redação do inciso XI do art. 37: "percebidos cumula
tivamente ou não". 

O Destaque, ao propor a supressão ~- ex
pressões referidas, terá o condão de compatibilizar a 
Reforma Administrativa com a Reforma da Previdên
cia Social, já aprovada no Senado, na qual há dispo
sitivo que corrobora a faculdade de acumular pro
ventos e remuneração não apenas de cargos funcio
nais de carreira - professor com professor, professor 
com outro cargo técnico-científico e dois cargos de 
médico -, mas também naquelas outras hipóteses ti
pificadas como exceções, tais como agentes políti
cos e servidores que tenham reingressado no servi
ço público na forma constitucional. 

No bojo desta proposta de Reforma Adminis
trativa, foi plantado um óbice para os que, podendo 
exercer outra atividade, venham delas perceber as 
óbvias contraprestações, o que redundaria na absur
da gratuidade do labor dos juízes e ministros, como 
membros do Poder Judiciário; dos promotores, como 
membros do Ministério Público, e seus congêneres; 
e dos detentores de mandato eletivo, porque o fato 
de já perceberem seus subsídios fixados no teto ve
dará o recebimento da justa paga adicional. 

Com isso, até mesmo para evitar o inconstitu
cional e absurdo trabalho gratuito, algumas institui~ 
ções, notadamente na área educacional, ver-se-ão 
forçadas a abrir mão de muitos e excelentes profis
sionais, como é o caso daquelas que oferecem cur
sos de Direito em todo o País, onde lecionam juízes 
e até mesmo Ministros dQ STF e de outros fribunais 
superiores, cujos salários não poderão ser pagos, por 
já se encontrarem no limite remuneratório máximo. 
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Para reduzir a termos mais simples a situação, 
vale dizer: se existe permissão para o exercício de 
mais de um cargo, é lógico que deve haver também 
permissão para a percepção de ambas as remunera
ções. Ou ainda: se é lícito ao servidor aposentado 
retomar ao serviço, deve haver permissão para que 
este perceba tanto os seus proventos pela aposenta
doria, quanto seus novos vencimentos da atividade. 

São notórias as contradições entre as propos
tas e a discriminação contra os membros do Poder. 
Enquanto os servidores poderão exercer mais de 
uma atividade e ser por elas remunerados, os mem
bros do Poder não receberão o mes'mo tratamento, 
embora, no que se refere às obrigações outras, per
cebam por ambos os textos - o previdenciário e o ad
ministrativo- o tratamento comum do servidor público. 

A retirada da indigitada expressão legitimará a 
percepção, acima do teto, de estipêndios legalmente 
fundamentados e que se originem em mais de uma 
fonte. Mas - é essencial que se reafirme essa verda
de incontestável :....·tal regra se fará aplicável exclusi
vamente aos casos previstos e delimitados na refor
ma da Previdência. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Rejeitado. 
O SR. LUCfDIO PORTELLA (PPB - PI) - Sr. 

Presidente, requeiro verificação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-V. Exª pede verificação de voto, não é isso? (Pausa) 
V. ExD será atendido na forma regimental. 
Peço aos Srs. Senadores que registrem o seu 

comparecimento, pois teremos verificação de voto. 
Solicito ao Senador Joel de Hollanda que regis

tre a sua presença, pois será liberado o computador. 
Os Srs. Senadores que votarem 'sim' votarão 

favoravelmente ao destaque, os que votarem 'não" 
votarão contrariamente ao destaque. 

Os Srs. Senadores já pociem votar. (Pausa.) 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BioooiPT- SE) 

. - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhàr a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BIOCOIPT- SE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, eu votaria favoravelmente a todos 
os requerimentos de destaque, mas, na medida em 
que se pede verificação de quorum apenas para 
esse requerimento - a cujo mérito somos contrários 

-. não teremos oportunidade de pedir verificação 
para outros destaques que consideramos mais im
portantes, como a questão da estabilidade. No nos
so entendimento, constará dos Anais que quem vo
tar favoravelmente ao requerimento é a favor do mé
rito do destaque. 

Portanto, encaminho contrariamente ao reque
rimento em função desse aspecto. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Exª. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB- CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, a Bancada do PSDB fechou questão 
quanto a este assunto e recomenda o voto 'não'. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Exª. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, o PMDB está liberado. Eu manterei o 
voto 'não'. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB- RO)- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Exª. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o PTB vota 'não'. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI)- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eu votarei 'não', mas a questão não é 
fechada. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, no PPB a questão está aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
.,... Todos os Srs. Senadores já votaram? 

A Presidência prorroga a sessão por uma hora 
e meia. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 18 Srs. Senadores; e Não 56. 

Houve 4 abstenções. 
Total: 78 votos. 
Foi rejeitado o destaque. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Sobre a mesa, requerimentos de destaque que. se
rão lidos pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo 
Cunha lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 104, DE 1998 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do, do inciso III do § 12 do art. 41 da Constituição 
Federal, com a redação dada pelo art. 62 da Propos
ta de Emenda à Constituição n2 41, de 1997. 

Sala das Sessões, 1 O de fevereiro de 1998. -
Senador José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2105, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do, do§ 42 do art. 169 da Constituição Federal, com 
a redação dada pelo art. 22 da Proposta de Emenda 
à Constituição n2 41, de 1997. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Senador José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2106, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do, do§ 72 do art. 169 da Constituição Federal, com 
a redação dada pelo art. 22 da Proposta de Emenda 
à Constituição n2 41, de 1997. 

Sala das Sessões, 1 o de fevereiro de 1998. -
Senador José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2107, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para yotação em separa
do da Emenda n2 15 - PLEN, à Proposta de Emen
da à Constituição n2 41, de 1997. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) ·, 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jos-é Eduar
do Outra, para justificar. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE 
Para justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ínícíalmente, gostaria de fa
zer um requerimento de votação nominal para esse 
requerimento de destaque. E o farei por escrito. Por 
quê? Creio ser profundamente lamentável que, na 
sessão de hoje ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador José Eduardo Outra, para não tumultuar, 
esclareço a V. Exª que a votação nominal, nesse 
caso, deveria ser prejudicada, na medida em que a 
verificação só é permitida com intervalo de uma 
hora. • 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 
- É por esse motivo que faço um requerimento de 
votação nominaL.. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Equivale a uma verificação. De qualquer forma, o 
Plenário é que irá deliberar sobre o seu requerimento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 
-O requerimento é para isso. Não posso pedir verifi
cação de votação, porque não existe o interva.!o de 
uma hora. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-0 Plenário decidirá na votação do requerimento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT 3E) 
- O requerimento da votação nominal poderá, ;, .du
sive, ser rejeitado por votação simbólica. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Exª poderá nos enviar o requerimento dP ""Jta
ção nominal. 

O SR. JOSÉ EDUARDO Dl.iTRA (Bioco/PT- SE) 
- Sr. Presidente, inclusive preferiria que não tivesse 
havido verificação de votação naquele destaque. É 
lamentável - e aí me dirijo especialmente aos Líde
res do Governo - que, em uma votação como essa, 
haja votação nominal apenas de um destaque que 
trata de assunto de interesse dos Parlamentares. É 
lamentável! Inclusive, o apelo que havia feito ao Lí
der do Governo era no sentido de garantir alguns 
destaques, como acontece em todas as sessões. 
Ora, a Maioria já está consagrada. Os meus requeri
mentos tratam da estab.ilidade tanto na questão da 
demissão por insuficiência de desempenho quanto 
na demissão por ultrapassar a Lei Camata. 

Primeiro, entendemos que há profunda discre
pância no texto da emenda, que exige lei comple
mentar para demissão por insuficiência de desempe
nho e lei ordinária para a demissão quando as des
pesas excederem ao q!Je for determinado na Lei Ca
mata. Ora, se sabemos que na demissão por exces
so de quadro poderão ser demitidos !~~!:.::;;·;.::. ~.,,vi-
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tlorés' que tenham boa avaliação de desempenho, 
quem vai ter o poder de fazer a escolha das pessoas 
a serem demitidas serão os Governadores e os Pre
feitos. Portanto, exatamente em função disso, dever
sa-ia exigir uma lei hierarquicamente superior, com 
quomm qualificado. No entanto, está se estabele
cendo lei complementar para demissão por insufi
ciência de desempenho, mas não se exige o mesmo 
tipo de lei para demissão quando houver excesso de 
despesas. 

Estamos fazendo esses destaques tanto da su
pressão dos dois parágrafos que tratam da demis
são quanto da nossa emenda, que exige lei comple
mentar, e solicitamos da Liderança do Governo, da 
Maioria, que, pelo menos, se faça a votação do re
querimento. Poderão derrotar o requerimento por maio
ria. Ou será que não têm maioria para derrotá-lo? 

Será muito desagradável fazermos, nesta ses
são, a única votação. nominal de destaque, aquela 
que diz respeito a nós Senadores. Rcará muito cha
to para a Casa. Já que foi rejeitado o requerimento, 
com o voto da Oposição - tem de ficar registrado 
que a Oposição votou contra o destaque porque 
consideramos que não dá para tirar ninguém do teto 
-, pelo menos garanta-se a votação nominal de um 
requerimento de destaque. Rejeita-se o requerimen
to - não vai haver problema para os 49 votos, por
que basta maioria simples. Se por acaso o requeri
mento for rejeitado, não haverá problema; ser o re
querimento for aprovado, tenho certeza de que a 
Maioria do Governo terá os 49 votos para manter a 
emenda como ela está. Insisto, Sr. Presidente, que, 
em votação de destaque, votar apenas um requeri
mento que diz respeito aos interesses dos Parla
mentares ficará muito ruim para o Senado. Faço um 
apelo no sentido de aprovarmos o requerimento de 
votação nominal para o requerimento de destaque. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) - Sr: 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTI:: (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
quero apenas pedir a V EJ<!! para consignar, em rela
ção à votação anterior, o meu voto "não'. Por equí
voco, acionei o botão errado na minha mesa e foi re
gistrado o voto "sim'. A questão foi fechada pelo 
meu Partido, e meu voto acompanha a posição do 
Partido. O voto foi 'não'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Mesa tomará conhecimento da declaração de V. 
EJ<!! e fará constar da Ata o que pede. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon para 
uma questão de ordem. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, com o maior respeito, minha questão de 
ordem está dentro do que estamos debatendo. V. 
Exª tem razão. O Regimento Interno determina que 
se faça verificação nominal de hora em hora. Mas, 
perdoe-me, Sr. Presidente, estamos modernizando o 
Senado, possuímos um placar eletrônioo de Primeiro 
Mundo, mas mantemos- um item de quatro ou cinco 
anos atrás, quando uma verificação de votação era 
um projeto para procrastinar, era um projeto para tu
multuar, impedir a votação. Perdia-se uma hora fa
zendo chamada para votação nominal. Mas, agora, 
uma votação nominal pode durar um minuto. Então 
com toda a sinceridade, considero esse artigo supe
rado e desambientado aqui. Penso que a Mesa to
maria uma bela decisão se, para o futuro, providen
ciasse a revogação desse artigo. No momento, os 
Srs. Líderes poderiam aceitar essa questão; é fácil 
para eles fazerem isso. Ficará muito ruim para nós, 
porque não teremos como explicar que só tentamos 
mudar a emenda que diz respeito a nós; nas outras 
não mexemos. Os Líderes poderiam aceitar, e V. 
Exª talvez pudesse fazer um apelo a S. EJ<!!s para 
que pudéssemos votar esses destaques nominal
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A sugestão de V. Exª será levada para a reforma 
regimental. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Muito 
obrigado. 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 108, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, 

requeiro· votação nominal para os Requerimentos 
nºs 105 a 107, de 1998. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
José Eduardo Outra. 

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

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 
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Rejeitado. 
Votação, em globo, dos Requerimentos n2s 

105, 106 e 107, de 1998, do Senador José Eduardo 
Outra. 

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

Rejeitados. 
A Presidência esclarece ao Plenário que o Re

querimento de n2 1 04, de 1998, do Senador José 
Eduardo Outra, está prejudicado, em virtude de vota
ção anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio earlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimentos de destaque para 
votação em separado, que serão lidos pelo Sr. 12 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Urna. 

São lidos os seguintes: 
REQUERIMENTO N2109, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do, do inciso III do § 12 do art. 41 da Constituição, 
constante do art. 62 da PEC n2 41, de 1997. 

Sala das Sessões, 1 o de fevereiro de 1998;
Senador Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N2110, DE 1998 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do, do § 4º do art. 169 da Constituição, constante do 
art. 22 da PEC n2 41, de 1997. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Senador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Sr. Pre
sidente, esse artigo foi votado anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Está prejudicado por votação anterior, informa a 
Mesa. 

Senador Humberto Lucena, teríamos que se
guir, mas evidentemente podemos ouvir alguma de
claração de V. Exl', não em relação à votação, por
que já foi prejudicado com a votação anterior. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -
Sr. Presidente, enviarei à Mesa urna declaração de, 
voto. ; 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Agradeço a V. Ex". 

Sobre a Mesa, requerimentos de destaque, 
para votação em separado, que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário, em exercício, Senador Garlos Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 111, DE 1998 

Requeiro, na forma dos arts. 312 e seguintes 
do Regimento Interno, destaque para as expressões: 

• ..• conjunta dos Presidentes da Repú
blica, da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal e ... • 

constantes do inciso XV do art. 48 da Constitui
ção Federal com a redação oferecida pelo art. 72 da 
Proposta de Emenda à Constituição n2 41 de 1997. 

Justificação 
A retirada das expressões é, preservado o res

peito que merece o Parecer do Relator, urna exigên
cia constitucional. 

A rigor, a redação atual não deveria ter sequer 
seguimento no Congresso Nacional, porquanto aten
tatória ao princípio imutável da separação dos Pode
res como inscrito no inciso III do § 42 do art. 60, CF. 

near. 
A disposição constitucional é de uma clareza li-

• Art. 60. . .................. : ..••..••..••..•...••...•.•. 
§ 4° Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir: 

III -a separação dos Poderes;• 

Esta parte da emenda tira do STF o Poder/De
ver de autogestão administrativa e funcional. O cam
po escolhido para uma ação conjunta dos Poderes é 
a lei em sentido formal. Assim, ao propor ao Con
gresso Nacional um projeto de lei, o STF o submete 
à consideração plena do Legislativo, que aprovando
o remete-o ao Executivo para exame, vetando ou 
promulgando. Este é o mecanismo constitucional ori
ginário, sobre o qual não pendem dúvidas. É uma 
parte do princípio geral que o americano chama de 
check and bal/ances. 

Há um avanço na proposta que merece ficar in
tocável: a parte relativa à exigência de lei específica 
para qualquer espécie de alteração remuneratória, 
dado que antes era possível o curto espaço da reso
lução administrativa. Esta mudança merece apoio 
por sua função esclarecedora. 

Também é de se chamar ao caso a competên
cia reservada regimentalmente ao Plenário do STF, 
como das Mssas do Congresso Nacional, do Sena-
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do ou da Câmara. para iniciativa sobre projetes que 
decidam sobre rea;ustes de remunerações de seus 
membros ou servidores. Esta norma repele a iniciati
va singular dos Presidentes dos órgãos envolvidos. 
Quando muito a iniciativa conjunta poderia ser usada • 
para uma sobrenorma que viesse a traçar parâme-
tros, como é o caso da LDO. · 

A proposta de retirar as expressões referidas 
não causa prejuízo nem ao bom andamento político 
da reforma nem a técnica. Ao bom andamento da re
forma porque não voltará à Câmara em sendo a su
pressão tomada em sede de destaque; à técnica le
gislativa, porque não causa prejuízo nem à gramáti
ca Qem à execução do dispositivo remar escente. 

De uma visão mais apropriada e após a retira
da das expressões, haverá melhor sentido na dispo
sição, ao assegurar a fixação por lei, de iniciativa do 
STF, e não do Presidente. 

Com o destaque a redação ficaria: 

"XV - fixação do subsídio dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal, por lei de 
iniciativa do Supremo Tribunal Federal, ob
servado o que dispõe os arts. 39, § 4º, 150, 
11, 153, III e 153, § 2º L" 

Estas considerações autorizam solicitar a 
aquiescência do Plenário. 

Sala das Sessões, 1 O de fevereiro de 1998. -
Ronaldo Cunha Lima, Senador. 

REQUERIMENTO N.º 112, DE 1998 
Senhor Presidente, 
Requeiro na forma dos arts. 312 e seguintes do 

Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado, da Emenda n.º 19, com parecer contrário da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998. -
Ronaldo Cunha Lima Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Concedo a palavra ao autor dos destaques. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB - PB. 
Para justificar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi· 
dente, SI%. e Srs. Senadores, manifesto, em primei
ro lugar, a minha concordância com o que acabou 
de ser dito pelo líder do Bloco de Oposição com re· 
lação à matéria que estamos votando. Esta Casa 
deveria adentrar no mérito de cada um dos requeri
mentos e não impedir em absoluto que as matérias 
fossem votadas. Cada Senador poderia ter oportuni
dade de manifestar seu pensamento. 

O primeiro dos meus destaques, Sr. Presiden
te, suprime a expressão constante do art:?", que diz 

"conjunta dos Presidentes da República, da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal". 

Entendo, Sr. Presidente, que, a rigor, a reda
ção oferecida não deveria ter sequer segmento por
quanto atenta contra o princípio imutável da separa
ção dos Poderes. A proposta pretende inserir que as 
leis para fixação da remuneração dos servidores dos 
Três Poderes, inclusive da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, 
sejam feitas em conjunto com o Presidente da Repú
blica, o que viola frontalmente o princípio da separa
ção dos Poderes. A supressão - entendo que até 
mesmo não permitiria o retomo à Câmara - escoi
maria o projeto dos vícios jurídicos e constitucionais 
que encerra. 

Quanto à segunda proposta, ofereço a oportu
nidade de, mesmo admitindo a demissão dos funcio
nários estáveis após a instalação do processo regu
lamentar, com a participação do Ministério Público, 
não ser possível a instauração do processo seis me
ses antes das eleições nem três meses após. É ou
tra forma de assegurar prazos - já que se está ten
tando estabelecer parâmetros e regras paia a que
bra da estabilidade -, a fim de não permitir que auto
ridades, governos estaduais, prefeitos e o Presiden
te da República possam abusar da faculdade lf;lgal e 
instaurar processo administrativo contra servidor es
tável seis meses antes das eleições. São as propos
tas que ofereço ao exame dos meus Pares. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação os destaques. 

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

Rejeitados. 
Sobre a mesa, requerimentos de destaque, de 

autoria da Senadora Júnia Marise, que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Urna. 

São lidos os seguintes: 
REQUERIMENTO N2 113, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, Emenda n.º 4 à PEC nº 41/97 

Sala das Sessões, 1 O de fevereiro de 1998. -
Júnia Marise. 

REQUERIMENTO N2 114, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, Emenda nº 5 à PEC nº 41/97 
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Sala das Sessões, 1 O de fevereiro de 1998. -
Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, como 
autora, para delícia do Plenário. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Para justificar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Srªs. e Srs. Senadores, os dois destaques 
que apresentamos às emendas referem-se - chamo 
a atenção do Plenário - a pontos que considero de 
fundamental importância em relação aos direitos e 
garantias dos servidores. Por exemplo, na Emenda 
nº 05, estamos solicitando a :nclusão da expressão 
"assegurado o Regime Jurídico Único para todas as 
instituições mantidas pela União". Esse dispositivo 
aHera a redação do inciso V do art. 206 da Constitui
ção Federal, que está mantido e estabelece clara
mente o Regime Jurídico Único para todas as insti
tuições de ensino mantidas pela União. Portanto, 
essa emenda em destaque resgata a redação da 
Constituição e mantém o Regime Jurídico Único 
para as instituições de ensino. 

A Emenda nº 04 diz respeito à supressão do § 
4º do art. 22 da Proposta de Emenda Constitucional. 
Por quê? Se as medidas adotadas com base no pa
rágrafo anterior não forem suficientes para assegu
rar o cumprimento da determinação da lei comple
mentar referida neste artigo, está na PEC o seguinte: 

"O servidor estável poderá perder o cargo, desde 
que ato normativo motivado de cada um dos Pode
res especifique a atividade funcional, o órgão ou uni
dade administrativa objeto da redução do pessoal". 

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os 
servidores estáveis, portanto, de acordo com a Pro
posta de Reforma Administrativa poderão ser demiti
dos por decreto ou resolução. Trata-se, portanto, de 
uma das mais injustas medidas desta Reforma Ad
ministrativa, que tem o objetivo de tutelar os servido
res, colocando-os à margem das ações dos nossos 
governantes, sobretudo dos que vão persegui-los 
quando não estiverem enquadrados na sua postura 
político-partidária. 

A nossa emenda propõe exatamente a supres
são desse artigo, por considerarmos que na verdade 
o que propõe a Reforma Administrativa, e está a~ui 
absolutamente claro, é que os servidores poderao 
ser demitidos por decreto ou resolução do Presiden
te da República, do Governador do Estado ou dos 
Prefeitos municipais. Essas, portanto, Sr. Presiden
te são as razões que nos levaram a apresentar as 
e~endas, pedindo os seus destaques, consideran-

do-as de grande importância para os direito.:,, garan
tias e conquistas dos nossos servidores. 

Complementando, gostaríamos de reforçar 
uma posição que estamos defendendo desde que a 
Reforma Administrativa chegou a esta Casa, confir
mada, inclusive, pelo próprio Relator, Senador Ro
mero Jucá: há apenas três meses, ou seja, noventa 
dias, a Reforma Administrativa está no Senado Fe
deral. Não houve tempo nem condições para que os 
servidores públicos brasileiros e a sociedade brasi
leira tivessem a oportunidade de debater a Reforma 
Administrativa, que está mexendo com a vida de to
dos os servidores públicos do nosso País, quebran
do, sim, a estabilidade desses servidores. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Requerimento nº 113, de 1998, de. destaque 
para a Emenda nº 4 já está prejudicado, em virtude · 
de votação anterior. 

Passa-se à votação do Requerimento nº 114, 
de 1998, de destaque para a Emenda nº 5. 

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

Rejeitado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O requerimento do Senador Antonio Carlos Vala
dares,· de destaque para a Emenda nº 21, que será 
lido, já está prejudicado, em virtude de votação idên
tica realizada anteriormente. 

Sobre a mesa, requerimentos de destaque que 
serão lidos pelo Sr. 1 º Secretário, Senador Ronaldo 
Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 
REQUERIMENTO Nº 115, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda 21 - PLEN, 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.
Antonio Carlos Valadares. 

REQUERIMENTO Nº 116, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do da Emenda nº 22- PLEN, 

' Sala das Sessões, 1 O de fevereiro de 1998. -
Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senador Antonio Carlos Valadares, tem a pala
vra, como autor. O Requerimento nº 115, de 1998, 
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está prejudicado. A palavra lhe é conce.dida apenas 
para ouvir V.Ex" que é sempre um prazer. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(Bioco!PSB- SE. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o nobre Senador 
Ronaldo Cunha Lima e, anteriormente, o nobre Se
nador Josaphat Marinho, em outra sessão, já expli
caram detidamente o objetivo dessas emendas, que 
visam preservar a independência dos Poderes. Isso 
todos escutamos. Daf por que resolvemos apresen
tar esses destaques. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Em votação o Requerimento n2 116, de 1998, de 
destaque para a Emenda n2 22. 

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

Rejeitado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Passa - se à votação da proposta, que, nos ter
mos do disposto no art. 288, inciso 11, do Regimento 
Interno, depende, para sua aprovação, da votação 
de três quintos da composição da Casa, devendo a 
votação ser feita pelo processo eletrônico. 

Votação da proposta, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores já podem votar. Os Srs. Lí

deres poderão orientar suas Bancadas. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, o PFL recomenda o voto "sim". 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- O 
PMDB recomenda o voto 'sim", Sr. Presidente. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB- CE)- Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto 'sim'. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB- AO)- O PTB 
vota em aberto, e o Líder vota contra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioca/PT- SE) 
- O Bloco vota 'não', Sr. Presidente. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Sr. Presidente, o PDT vota 'não'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço aos Srs. Senadores que não votaram que o 
façam. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT- SP)
Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a votação? 

O SR. EDUARDO SUPLICY {Bioco/PT- SP) -
- Sr. Presidente, pergunto se, enquanto se conclui a 

votação, posso fazer um registro de pesar pelo fale
cimento do ex- presidente do Partido dos Trabalha
dores no Estado do Mato Grosso do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Darei a palavra a V. Ex- imediatamente após a vo
tação. Embora o assunto seja de pêsames, V. Ex" 
sempre se expressa muito bem. 

(Procede-se à votação.) 
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VOT O NOMINAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 41, DE 1997 

MODIFICA O REGIME E DISPÕE SOBRE PRINCÍPIOS E NORMAS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, Sl:õRVIDORES E AGENTES POLiTICOS, 

N" Vot.: 2 
Data Sessão: 1 0/0211998 

Data Início: 10/0211998 

Data Fim: 1 0/02/1998 

Hora Início: 18:50:27 

Hora Fím: 18:54:0~ 

1•Sec..:· Votos Sim: 59 
-zosec.:• Votos Não: 18 Total: 78 a- Sec.:: .. 
<1-S.C.:. VotosAbst 1 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Votaram SIM 59 
Srs. Senadores; e NÃO 18. 

Houve 01 abstenção. 
Total: 78 votos. 
Foi aprovada a proposta de emenda constitucional, em primeiro turno. 

É a seguinte a matéria aprovada. 

... . -
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO 

No 41, DE 1997 
(n° 173/95, na Casa de origem) 

(de iniciativa do Presidente da República) 

Modifica o req.ime e dispõe sobre 
principies e normas da Administração 
Púb~ica, servidores e agentes 
pol.i.ticos, contro1e de despesas e 
finanças públicas, e custeio ela 
atividades a aarqo do Distrito Federal., 
e dá outras providências. 

AS MESAS • DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO· 

FEDERAL; nós tez:mos elo § 3° do art; 60 da Constituição· Federal., 

promulgam a seguinte emenda constitucional.: 

Art. 1° • Os incisos XXV e XXXX do art. 21 e XXVI: I: 

do art. 22 da Constituição Federal. passam a"viqorar com a sequinte 

redação: 

"Art .. -.21~, Compete à União: . 

.. . .. . .. . . . . • ........................................... . 
xrv prestar assistência financeira ao 

Distrito Federal. pa~a a execução de serviços 
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públicos, por n;te.io de fundo próprio, bem como 

manter e organ~zar sua policia civil, 

militar e corpo de bombeiros mili-tar; 

policia 

XXII executar os serviços de policia 

ma~ímina~ aer6portuária·e de,fronteiras; 
11 

11 Art, 22,., Cómpete privativamente à·. Udião 

legislar sobre: 

XXV·II · normas gerais de licitação e 

contrataÇão, em· todas as· moda1idades, nas 

diversas esferas de - governo, para a 

administração pública direta, autárquica e 

fundacional, obedeciqo o disposto -.o art. 37, 

XXI; e· ·para as empresas públicas e sociedades de 

economia mista, nos···termos do art. 173, § 1°, 

III; 
11 

Art. 2°. O§ 2° do art. 27 e os incisos V e VI ~~ 

art. 29 da Cpnstituiç~o F.ederal. passam·. a vigorar co:m .- redação 

abaixo, inserind~-se no art, 28 o seguinte § 2° e renumerando-se o 

atual parágrafo único como § 1°: 

.. Art·. 2·7'.. • .••••..•.••••.••.•.••.•••.•...•••• 

- . ' . . . . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. ....................... . 
§ 2° O subsídio dos Deputados Estaduai·s será 

fixado por lei de iniciativa da Assembléia 

Legislativa, 

cinco por 

na razão de, no máXimo, setenta e 

cento daquele estabelecido, em 

espédie,·· para os Deputados. Federais, observado o 

que dispÕem OS -a·:E-tS .· 39·~ § ~ 4 o·.,- 57 1 § 7°, 150 1 

II, 153, III, e 153, § 2°, .I. .. 
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"Art. 28. 

§ 1° Perderá o manda to o Governador que 

assumir outro cargo ou função na administração 

pública direta ou indi.reta, ressalvada a posse 

em virtude de concurso público e observado o 

disposto no art. 38, I, IV e V. 

§ zo o subsidio do Governador, do 

Vice-Governador e dos Secretários de Estado será 

fixado por lei. de iniciativa da Assembléia 

Legislativa, 

37, XI, 39, 

2°, I." 

observado o que dispõem 

§ 4° I 150, II, 153, III, 

os arts. 

e 153, § 

"Art.29 .................................... . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
V - subsidio do Prefeito, do Vice-Prefeito e 

dos Secretários Municipais fixado por lei. de 

iniciativa da Câmara Municipal, observado o que 

dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, II, 153, 

III, e 153, § 2°, I; 

VI - subsidio dos Vereadores fixado por lei 

de iniciativa da Câmara Municipal, na razã<:'. de, 

no máximo, setenta e cinco por cento daqÚele 

estabelecido, em espéciE!, para os Deputados 

Estaduais, observado o· que dispõem os arts. 39, 

§ 4°, 57, § 7°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, 

I; .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • --.......L....!_. • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• 

Art. 

XI·,-··- XI-Il>,-·XPI-,.:··-XV-r--XVI I 

O caput:, os inci,=!;Os I, 

XVII e XIX e of§ 3° 
-~ f 

II, 

do 

V, VII, 

art. 37 

X, 

da 

passam a vigo~a~om , a Constituição 
·. 

Federal. seguinte redação, 
. -. 

acrescendo-se ·também ao mesmo artigo os seguin'Ces-.§S. 7° a 9°: 
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"Art. 37. A administração pública direta .e • 

~nd~reta, de qualquer dos Poderes d~ Un~ão, dos 

Estados, do D~stri to Federal e dos Municípios 

obedecerá aos 

impessoalidade, 

princípios 

moralidade, 

de 

qualidade do servi.ço· prestado e, 

seguinte: 

legalidade, 

publicidade, 

também, ao 

I - os cargos , empregos e funções públicas 

são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requ~sitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrange~ros na forma da lei; 

II a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos , de 

acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

v as funções de conf~ança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo, e os cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentua~s mínimos previstos 

em le~, destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento; 

VII o d~reito de greve será exercido nos 

termos e nos lim~tes defin~dos em le~ 

específica; 

X - a remuneração dos serv~dores públicos e 

o subsídio de que trata o art. 39, § 4° somente 

poderão ser fixados ou alterados por lei 

especifica, observada a inic~ativa pr~vativa em 
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cada caso, assegurada revisão geral anual, 

sempre na mesm~ data e sem distinção de índices; 

XI a remuneração e o subsidi.o dos 

ocupantes de cargos, funções e empregos públicos 

da administração di.reta, autárquica e 

fundacional dos membros de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, dos detentores de mandato eletivo e 

dos demais agentes políticos e os proventos, 

pensões ou outra espécie remuneratória, 

percébidos cumul.ativamente ou não, incl.uidas as 

vantagens pessoais ou de qualquer outra 

natureza, não poderão exceder o subsidi.o mensal., 

em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal. 

Federal; 

XIII é vedada a vincul.ação ou equiparação 

de quaisquer espécies remuneratórias para o 

efeito de remuneração de pessoal do serviço 

público; 

XIV os 

por servidor 

à.é!résci.mos 

públ.ico 

pecuniários percebidos 

serão computados nem 

acumulados para fins de concessão de acréscimos 

ul.teriores; 

X:V o· subsidi.o e os venci.ment:os dos 

cargos e empregos públ.icos são irredutíveis, 

ressal.vado o di.sposto nos arts. 37, XI e XIV, 

39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2° 1 I; 

XVI é vedada a acumulação remunerada de 

cargos . públ.icos , exceto quando houver 

compatibilidade de horários, observado em 

qualquer caso o disposto no inciso XI: 

a) a de dois cargos de professor; 

b)· a de um cargo de" professor com outro 

técnico ou cientifico; 
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c) a de dois cargos privativos de médico; 

XVII - a proibição de acumular estende-se a 

empregos e funções e abrange autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 

público; 

XIX - somente por lei especifica poderá ser 

criada autarquia e autorizada a instituição de 
> 

empresa pública, de sociedade de economia mista 

e de fundação, cabendo à lei complementar, neste 

último caso, definir as áreas de sua atuação; 

.. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. ... 
§ 3° A lei disciplinará as formas de 

participação' do usuário na administração pública 

direta e indireta, regu~ando especiaLmer-te: 

I -as rec~amações·relativas à prestação dos 

serviços públicos em geral, asseguradas a 

manutenção de serviços de atendimento ao usuário 

e a avaliação periódica, externa e interna, da 

qualidade dos serviços ; 

II o acesso dos usuários a registros 

administrativos e a informações sobre atos de 

governo, observado o disposto no art. 5°, X e 

XXXIII; 

III a disciplina da representação contra o 

exercício negligente ou abusivo de cargo, 

emprego ou função na administração pública . 

...................................................................... 
§ 7° A lei disporá sobre os requi~itos e as 

restrições ao ocupant.a de o:;;arg'O o :1 em:p:cego da. 

administração direta e indireta . que possibil.i te 

o acesso a informações privilegiadas. 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira dos_ órgãos e entidades da 

administração direta e indireta poderá ser 

ampliada mediante contrato, a ser firmado entre 
' 

seus administradores e o poder público, que 

tenha por objeto a fixação de metas de 

desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à 

lei dispor sobre: 

I - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critér~os de avaliação 

de desempenho, direitos, obrigações e 

responsabilidade dos dirigentes;. 

III - a remuneração do pessoal. 

§ 9°. O di-7posto no inciso XI deste artigo 

aplica-se às empresas 

de economia mista, e 

receberem recursos da 

Distrito Federa·l ou 

públicas e às sociedades 

suas subsidiárias , qt;.e 

União, dos Estados, do 

dos Munic:i..pios para 

pagamento de despesas de pessoal ou de custeio 

em geral." 

Art. 4°. o caput do· art. 38 da Constituição 

61 

Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 38. Ao servidor público da 

administração direta, autárquica e fundacional., 

no exercicio de mandato el.eti.vo, aplicam-se as 

seguintes disposições: 
, .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . ": .. .. . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. ..... 

Art. 5°. o art.-39 d~ Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguLnte reõação: 

"Art. 39. A União, os Estados, o Di.~trito 

Federal "' ()S Mun icipios ins ti. tui.rão conselho de 
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politica de administração e remuneração de 

pess9al, integrado por servidores designados 

pelos respectivos Poderes. 

§ 1°. A fixação dos padrpes de vencimento e 

dos demais componentes do. sistema remuneratório 

observará: 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e 

a complexidade dos cargos componentes de cada 

carreira; 

II - os requisitos para a investidura; 

III - as peculiaridades dos cargos. 

§ 2 ° . A União, os Estados e o Distrito 

Federal manterão escolas de governo para a 

for.mação e o aperfeiçoamento dos servidores 

públicos, constituindo-se a participação nos 

cursos um dos requisitos para a promoção na 

carreira, facultada, para isso, a celeb:z::ação de 

convênios ou contratos entre os entes federados. 

§ 3°. Aplica-se aos servidores ocupantes de 

cargo públ.ico o disposto no art. 7 °, IV, VII., 

VI.!I, IX, XII, XI.:I:I, XV, XVI, ·XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXII e XXX, podendo a l.ei estabel.ecer 

requisitos diferenciados de admissão quando a 

natureza do cargo o exigir. 

§ 4°. O membro de Poder, o 

mandato eletivo, os Ministros de 

detentor 

Estado e 

de 

os 

Secretários Estaduais e Municipais serão 

remunerados excl.usivamente por subsidio fixado 

em pa~cela única, vedado o acréscimo de qualquer 

gratificação, adicional., abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória, 
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Federal 

obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 

37, X e XI. 

§5°. Lei da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios poderá estabelecer a 

relação entre a maior e a menor remuneração dos 

servidores públicos , obedecido, em qual.quer 

caso, o disposto no art. 37, XI. 

§ 6°. Os Poderes Executivo, Legis-lativo 

e Judiciário publ.icarão anualmente os val.ores 

do. subsidio e da remuneração dos cargos e 

empregos públicos. 

§ 7°. Lei da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios discipl.inará a 

aplicação de recursos orçamentários provenientes 

da economia com despesas correntes em cada 

órgão, autarquia e fundação, para apl.icação no 

desenvolvimento de programas de qualidade e 

produtividade, treinamento e desenvol.vimento, 

modernização, reaparelhamento e racional.ização 

do serviço público, inclusive sob a forma de 

adicional ou prêmio de produtividade. 

§ 8 ° . A remuneração dos servidores públ.icos 

organizados em carreira poderá ser fixada nos 

termos do § 4 ° deste artigo. " 

Art. 6°. 

passa a vigorar 

o 
com 

art. 41 

a seguinte 

da Constituição 

redação: 

"Art. 41. São estáveiS. após três· anos de 
"' efetivo exercício os servidores nomea~s para 

cargo de provimento afetivo em v:i.rtud~ de 

concurso público. 
' 
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§ 1°. O servidor público estável só perderá 

o cargo: 

I em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado; 

II - mediante processo administrativo em que 

lhe seja assegurada ·àmpla defesa; 

III mediante procedimento de avaliação 

periódica de desempenho, na forma da lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

§ 2°. Invalidada por sentença judicial a 

demissão do servidor estável, será ele 

reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se 

estável, reconduzido ao cargo de origem, sem 

direito a 

ca,rgo.. ou 

indenização, 

posto em 

aproveitado em outro 

disponLbilidade com 

remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

§ 3°. Extinto o cargo ou declarada a sua 

desnecessidade, o servidor estável ficará em 

disponibilidade, com remuneração proporcional ao 

tempo de serviço, até seu adequado 

aproveitamento em outro cargo. 

§ 4 ° . Como condição para a aquisição da 

estabilidade, é obrigatória a ava1iaçã~ especial 

de desempenho por comissão insti tui.da para essa 

finalidade." 

O art. 48 da Constituição Federal passa 

a vigorar acrescido do seguinte inciso XV: 

"Art. 48. Cabe ao Congresso Naci·onal, c::om a 

sanção do Presidente da República, não exigida 

esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52 
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dispor sobre todas as matérias de competência da 

União, especiaLmente sobre: 

X:V fixação do subsidio dos Ministros do 

Supremo Tribunal. Federal., por J.ei de iniciativa 

conjunta dos Presidentes da Repúb+ica, da Câmara 

dos Deputados, do. Senado Federal. e do Supremo 

Tribunal. Federal., observado o que dispõem os 

arts. 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, 

I." 

Art. 8°. Os incisos VII e VIII do art. 49 da 

Constituição Federal. passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 49. É da competência excl.usiva do 

Congresso Nacional.: 

VII fixar idêntico subsidio para os 

Deputados Federais e os Senadores, observado o 

que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, II, 

153, III, e 153, _§ 2° 1 I; 

VIII fixar o subsidio do Presidente e do 

Vice-Presidente da Repúbl.ica e dos ·Ministros· de 

Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 

39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2° 1 I; 
11 . ~ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 9°. O inciso IV do art. 51 da Constituição 

Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 51. Compete privativamente à Câmara 

dos Deputados: 

. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
IV dispor sobre sua 

funcionamento, pol.icia, criação, 

organização, 

transformação 
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ou extinção dos cargos , empregos e funções de 

seus serviços, e a i.ni.ciati.va de lei. para 

fixação da_ respectiva remuneração, observados os 

parâmetros, estabelecidos na l.ei. de di.retri.zes 

orçamentárias; 

" 

Art. lO. o i.nci.so X:IJ:J: do art. 52 da 

Consti.tui.ção Federal passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art.52. Compete privativamente ao Senado 

Federal: 

XJ:J:I: di.spor sobre sua 

funcionamento, policia, criação, 

organização, 

transformação 

ou extinção dos cargos, empregos e funções de 

seus serviços, e a i.ni.ci.ati.va de lei. para 

fixação da respectiva remuneração, observados os 

parâmetros estabelecidos na lei. de di.retri.zes 

orçamen tári.as ; 
, 

Art. ll. O § 7° do art, 57 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

§ 7° Na sessão legislativa extraordi.nári.a, o 

Congresso Nacional somente deliberará sobre a 

matéria para a qual foi. ·convocado, vedado o 

pagamento de parcela i.ndeni.zatóri.a em valor 

superior ao do subsidi.o mensal.. ri 
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Art. 12 . O parágrafo ún:ico do art. "/U da 

Const:itu:ição Federal passa a v:igorar com a seguinte redação: 

"Art. 70 ·' •••••.••••••••••••••••••• - ••••••••• 

Parágrafo ún:ico. Prestará contas qualquer 

pessoa física ou. jurídica, públ:ica ou privada, 

que utilize, arrecade, guarde, gerene:ie ou 

administre dinheiros, bens e valores públ:icos ou 

pelos quais a União responda, . ou qu.e, em nome 

des.ta, assuma ~obrigações de natureza 

pecuniária." 

(*) Art. 13. O § 3° do art. 73 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

''AI'L 73-·------------·---
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União 
terão as mesmas garantias, prerrogativas, 
impedimentos e subsídio dos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se 
com as vantagens do cargo quando o tiverem 
exercício efetivamente por mais ..le cinco anos. 

(*) Art. 14. Os incisos V e VI do art. 93, o inciso m do art 95 e 
a alínea b do inciso II do art. 96 da Constituição Federal passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 93 . . .......•............. - .......... . 

• • • • 4 ................................. ' ••••••••••• 

V - o subsídio dos Mi.n:istros dos Tribunais 

Superiores corresponderá ,a noventa e cínco por 

cento do subsídio mensal fixado para os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal e os 

subsídios dos demais magistrados serão fixados 

(*)Dispositivos declarad9s prejudicados pelo Plenário do 
Senado Federal, na sessão deliberativa ordinária de 27101/98. 
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em 1ei e esca1onados, em nive1 federa1 e 

estadual, conforme as respectivas categorias da 

estrut .íra judiciária nacional, não podendo a 

diferença entre uma e outra ser superior a dez 

por cento ou inferior a cinco por cento, nem 

exceder a noventa e cinco por cento do subsidio 

mensa1 do.~ Mi.nistros dos Tribunais Superiores, 

caso,. o disposto nos obedecido, em qua1quer 

arts. 37, XI, e 39, § 4°; 

(*) VI - a aposentadoria com proventos integrais é 
compulsória por invalidez e aos setenta anos de 
idade, e facultativa aos trinta e cinco anos de serviço, 
após dez anos de serviço· público, sendo no mínimo 
cinco de exercício efetl:yo na judicatura; 

"Art. 95. Os jui.zes gozam das seguintes 

garantias: 

••••••••••••••••• ! ••••••••••••••••••••••••••••• 

III irredutibilidade de subsidio, 

ressa1vado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, 

§ 4°, 150, II-,-153, III, e 153, § 2°, I. 

" ................................................ 
Art.96. Compete privativamentt;t: 

.............................................. • .. 

Tribunais Superiores 

~. ao Poder 

obSê~o 

e aos Tribunais de Justiça 

Legis1ativo respectivo, 

no art. 169: 

........... · ....................................... . 
b) a criãção e a extinção· de cargos e a 

remuner~dos serviços auxiliares, dos juizos 

(*) Dispositivo declarad~ , prejudicado pelo Plenário do 
Senado Fedêral-,-na sessão deliberativa ordinária de 27101/98. 
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que 1hes forem vinculados e do subsídio de seus 

membros, dos juízes, inclusive dos tribunais 

inferiores, onde houver, ressalvado o disposto 

no art. 48, XV; 
, .. . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . .. .. ' ... 

Art. 15. O § 2° do art. 127 da Constituição 

Federa1 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 127. 

autonomia 

observado 

Ao Ministério Púb1ico é 

funcional· e administrativa, 

o disposto no art. 169, 

assegurada 

podendo, 

propor ao 

Poder . Legislativo a criação e extinção de seus 

cargos e serviços auxiliares, provendo":"os por 

concurso público de provas e de provas e 

titulos, a po1itica remuneratória e os planos de 

carreira; a lei disporá sobre sua organização e 

funcionamento. 
11 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 

Art. 16. A«alínea c do inciso I do § 5° do art. 

128 da Constituição Federa1 passa a vigorar com a segui~te 

redação: 

"Art.128. . ................................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

§ 5°. Leis complementar9S da União e dos 

Estados, cuja iniciativa é facultada aos 

respectivos Pro~radores-Gerais, estabelecerão a 

organização, as atribuições e o estatuto de cada 

Ministério Público, observadas, relativamente a 

· seus membros : 
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I - as segu~ntes garant~as: 

c) ~rredu tib~li.dade de subsi.di.o, fi.xado na 

forma do art. 39, § 4°, e ressalvado o di.sposto 

nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 

2° I I; 
, 

Art. 17. A Seção II do Capitulo IV do Titulo IV 

da Consti.tuição Federal passa a denominar-se "DA ADVOCACIA 

PÚBLICA". 

Art. 18. O art. 132 da Constituição Federal passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do 

D~str~to Federal, organ~zados em carreira, na 

qual o ingresso dependerá de concurso público de 

provas e ti.tulos, com a partic~pação da Ordem 

dos Advogados do Brasil em todas as suas ~ases, 

exercerão a representação judi.c~al e a 

consultaria juri.dica das respectivas unidades 

federadas. 

Parágrafo ún~co. Aos procuradores referidos 

no caput é assegurada estabilidade após três 

anos de efetivo exercício, mediante avaliação de 

desempenho perante os órgãos próprios, após 

relatório circunstanciado das corregedorias." 

Art. 19. O art. 135 da Constituição Federal passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 135. Os servidores integrantes das 

carreiras discipli"nadas nas Seções II. e· III 
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deste Capitulo serão remunerados P~ forma do 

art. 39, § 4°." 

71 

Art. 20. O § 1° e seu inciso III e os §§ 2° e 3° 

do art. 144 da Constituição Federal passam a vigorar com a 

seguinte redação, acrescido o artigo do seguinte§ 9°: 

"Art. 144. 

§ 1°. A policia federal, instituída por lei 

como órgão permanente, organizado e mantido pela 

União e estruturado em carreira, destina-se a: 

III exercer as funções de policia 

marítima, aeroportuária e de fronteJ..râs; 

§ 2 ° A polícia rodoviária federal, órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se, na forma da 

lei ao patru~hamento ostensivo das rodovias 

federais. 

§ 3 ° A policia ferroviária federal., órgão 

permanente, organizado e mantido pel.a União e 

estruturado em carreira, destina-se na forma da 

J.ei, ao patrul.hamento ostensivo das ferrovias 

federais . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 9° A remuneração dos servidores pol.iciaia 

integrantes dos órgãos rel.acionados no caput 

deste artigo será fixada na for.ma do art. 39, 
§ 4o." 

Art. 21. O caput do ar~. 167 da Constitu:i.c;:&o 

Fed.ral passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X: 
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"Art.l67. São veG.ados: 

X a transferência voluntária de recursos e 

a concessão de empréstimos, inclusive por 

antecipação de receita, pelos Governos Federal e 

Estaduais e suas instituições financeiras, para 

pagamento de desp~sas com pessoal ativo, inativo 

e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

" 

A:rt. 22. O art. 169 da Constituição Federal passa 

a vigorar com a seguinte :redação: 

"A:rt. 169. A despesa com pessoal ativo e 

i.nati.vo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios não poderá exceder os 

limites estabelecidos em lei. complementar. 

§ 1° A concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de :remuneração, a criação de cargos, 

empregos e funções ou alteração de estrutura de 

carreiras, bem como a admissão ou contratação de 

pessoal, a qualquer titulo, pelos órgãos e 

entidades da administração direta ou indireta, 

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

poder público, só poderão ser feitas: 

I se houver prévia dotação orçamentária 

suficiente para atender às projeções de despesa 

de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

II - se houver autorização especifica na lei 

de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 

empresas públicas e as sociedades de economia 

mista. 

§ 2°. Decorrido o prazo estabelecido na lei 

complementar referida no caput para a adaptação 
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aos parâmetros ali previstos, serão 

imediatamente suspensos todos os repasses de 

verbas federais ou estaduais aos Estados, -ao 

Distrito Federal e aos Municípios que não 

observarem os referidos limites. 

§ 3°. Para o cumprimento dos limites fixados 

com base no caput deste artigo, durante o prazo 

fixado na lei complementar ali referida, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios adotarão as seguintes providências: 

I redução de pelo menos vinte por cento 

das despesas com cargos em comissão e funções de 

confiança; 

II - exoneração dos servidores não estáveis, 

assim considerados aqueles admitidos na 

administração direta, autárquica e fundacional 

sem concurso público de provas ou de provas e 

titulos após o dia 5 de outubro de 1983. 

§ 4 ° . Se as medidas adotadas com base no 

parágrafo anterior não forem suficientes para 

assegurar o cumprimento da determinação da l.ei 

compl.ementar referida neste artigo, o servidor 

estável poderá perder o cargo, desde que a to 

normativo motivado de cada um dos Poderes 

especifique a a ti vidade funcional., o órgão ou 

unidade administrativa objeto da redução de 

pessoal. 

§ 

forma 

so. 
do 

O servidor 

parágrafo 

que perder o 

anterior, 

indenização correspondente a 

remuneração por ano de serviço. 

fará 

um 

cargo 

jus 

mês 

na 

a 

de 

73 
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§ .6° .. 0 cargo objeto da redução prevista nos 

parágrafos anteriores será considerado extinto, 

vedada a criação de cargo, emprego oü função com 

atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 

quatro anos. 

§ 7 ° . Lei federal disporá sobre as normas 

gerais a serem obedecidas na efetivação da 

demissão de servidor prevista no§ "4°." 

Art. 23. O § 1°. do art. 173 da Constituição 

Federal. passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 173. 

§ 1°. A lei estabelecerá o estatuto jurídico 

da empresa pública, da sociedade de economia 

mista e de suas subsidiárias que expl.o&em 

at.ividade econõmica 

comercialização de bens 

serviços, dispondo sobre: 

de produção ou 

ou de prestação de 

I sua função social. e formas de 

fiscalização pelo Estado e pela sociedade; 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio 

das empresas 

direitos e 

privadas, incl.usi~e 

obrigações civis, 

trabalhistas e tributários; 

quanto aos 

comerciais, 

III licitação e contratação de obras, 

serviços, cqmpras e alienações, observados os 

princípios da administração pública; 

IV - a constituição e o funcionamen.to dos 

conselhos de administração e fiscal., com a 

participação de acionistas minoritários; 

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e 

a responsabilidade dos administradores. 
' ' I • I 

I lt 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1- • • • • e • • • • • • .. I''" • • • • • .0 
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Art. 24. O inciso V do art. 206 da Constituição 

Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 206. O ensino será ministrado com base 

nos seguinte principios: 

. . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. ...... . 
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v - valorização dos profissionais do ensino, 

garantido, na forma da lei, planos_ de carreira 

para o magistério público, com piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos; 
, . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ......... . 

Art. 25. O art. 241 da Constituição Federal passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 241. A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios disciplinarão por meio 

de lei. os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre os entes federados, autorizando 

a gestão associada de serviços públicos, bem 

como a transferência total ou parcial de 

encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos." 

Art. 26. Até a instituição do fundo a que se 

refere o art. 21, XIV da Constituição Federal, compete à União 

manter os atuai.s compromissos financeiros com a prestação de 

serviços públicos do Distrito Federal. 

Art.. 27. No prazo de dois anos da promulgação 
desta emenda, as entidades da admi.ni.straçã.o indireta terão seus 

estatutos revistos quanto à respectiva natureza. jurídica, tendo em 

conta a fina1idade e as competências efeti.vamente executadas. 
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Art. 28. O Congresso Nacional, dentro de cento e 

vinte dias da promulgação desta emenda,· elaborará lei de defesa do 

usuário de serviços públicos. 

Art. 29. É assegurado o prazo de dois anos de 

efetivo exercício para aquisição da estabilidade aos atuais 

servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação a que 

se refere o art. 41, § 4° da Constituição Federal. 

Art. 30. ' Os subsidies, vencimentos, remuneração, 

proventos da aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies 

remuneratórias adequar-se-ão, a partir da promulgação desta 

emenda, aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se 

admitindo a percepção de excesso a qualquer titulo. 

Art. 31. O projeto de lei complementar a que se 

refere o art. 163 da Constituição Federal será apresentado pelo 

Poder Executivo ao Congresso Nacional no prazo máximo de cento e 

oitenta dias da promulgação desta emenda. 

Art. 32. Os servidores públicos federais da 

administração direta e indireta, os servidores municipais e os 

integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios 

Federais do Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se 

no exercício regular de suas funções prestando serviços àqueles 

ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados; os 

policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei 

federal, custeados pela União; e ainda os servidores civis nesses 

Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, 

constituirão quadro em extinção da administração federal, 

assegurados ós direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, 

vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças 

remuneratórias. 

§ 1° Os servidores da carreira policial mi.li. tar 

continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na 
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condição de cedidos, submetidos à à disposições ~egais e 

regulamentares a.que estão sujeitas as corporações das respectivas 

Policias Militares, observadas- as atribuições de função 

compativeis com seu grau hierárquico. 
§ 2': Os se1=vi.dores civis continuarão prestando 

serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, até seu 

aproveitamento em órgão da administração federa~. 

Art. 33. As· ~eis previstas no inciso III, § 1° 

do art. 41 e no § 7° do art. 169 da Constituição Federal. 

estabe~ecerão cr.i térios e garantias especiais para a demissão do 

servidor púb~:ico estáve~ que, em decorrência das atribuições de 

seu cargo efet:ivo, desenvolva atividades exc~usivas de Estado. 

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de 

desempenho, a perda tio cargo somente ocorrerá median.te processo 

administrativo em que seja a,ssegurado o contraditório e ampla 
defesa. 

Art. 34. Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)_ Votação em 
globo, das emendas de n°s 06 a 09, 13, 14 e a respectiva retificação, 16, 18 
e 20, que têm parecer favorável. 

Quem vota favoravelmente, vota ~sim". 
Os Srs. Senadores já podem votar. Os Srs. Líderes poderão orientar 

suas Bancadas. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {Bloco/PT-SE) - O Bloco está 

liberado. Eu me abstenho. 

Presidente. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO {PFL-PI) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim" 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - O PMDB vota "sim", Sr. 

O SR. SÉRGIO MACHADO {PSDB-CE) - Sr. Presidente, o PSDB 
recomenda o voto "sim". · 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - O PTB vota "sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos "Magalhães) - Peço aos Srs. 
Senadores ql'e .ainda n~ votaram que o façam. 

(Procede-se à votação.) 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

EMENDAS N° 6 A 9, 13, 14, 16, 18 E-20, DE REDAÇÃO À PEC W 41/97 

N" Sessão: 1 
Data Sessão: 10/02/1998 

MODIFICA O REGIME E DISPÕE SOBRE PRINCÍPIOS E NORMAS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA. SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS. 

N" Vot.: 3 Data Inicio: 10/02/1998 

Data Fim: 10/02/1998 

Hora Início: 18:54:59 

Hora Fim: 18:58:17 

I Part;do fuF Nome de SenadO< Volo 

SIM 

S>M 
SlM 

BLOCO 

BLOCO 
PSOB ; "' )ARTUR OA TA""'-' 
PR. 

I BLOCO IR,J~ 
PSOB [CE~ 
PFL 
PFL I 

PSOB ; WILSON 

~-PPB 
PPB 

""""' PM08 >MELO 
PFL 

PR. I PI 
PSOB 
PM08 I CAMATA 
I'FL 

_PMOB [AP[GII.VAM~ 
PFL [AL ~ 
I'FL I PI 

PM08 
PMOB 'PA 

pPg ;RR """'FRANCA 
PFL I TO !JOAO ROCHA 

R~ 
PMDB 
PSOB ES 

~~ 
PSDB t-
~ 
I BLOCO 

1•sec.:· 
2-Sec.:• 
3- Sec.: .. 
.co See.:. 

lF.UMA. 

'M 
SIM 

S>M 

SIM 

• 
SIM 
SIM 

SIM 

SIM 
SIM 

SIM 

SIM 

~ 
SIM 

SlM 

SIM 

SIM 

SIM 

SlM 

SIM 

SlM 

SIM 
ABSI". 

Votos Sim: 62 

Votos Não: 4 

VotosAbst: 9 

PMOB~ 
PTB 

PMOB AL IREHAH CAUiEIROS 

PMOB 
PFL 

~ ,_____ 
~ 

'--
S>M 

SiM 

"" -
-

~ ~ 
PSDB I J TíÃê::>~VIWWEL==LA:_::<F=II.UiO=------+--~ SlM'-"------l 
PFL I se VI\.SON I -SIM 

PFL SIM 

Total: 75 

Ernb:do em: 10102198 ~ 18:58 
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O SR. PRESIDENTE (AntoniO Caries Magalhães) 
Votaram Sim 62 Srs. Senadores; e Não 04. 

Houve 9 abstenções. 
Total: 75 votos. 
Aprovadas as emendas de parecer favorável e 

a retificação. 

São as seguintes as emendas e a reti
ficação aprovadas: 

EMENDA Nº 6- PLEN -DE REDAÇÃO 

Dê-se ao inciso XIV do art. 21 da Constituição 
Federal, alterado pelo art. 1º da PEC nº 41, de 1997, 
a seguinte redação: 

"Art. 21. • ............................................ .. 
XIV - organizar e manter a polícia civil, 

a polícia militar e o corpo de bombeiros mili
tar do Distrito Federal, bem como prestar as
sistência financeira ao Distrito Federal para 
a execução de serviços públicos, por meio 
de fundo próprio;• 

EMENDA Nº 7- PLEN- DE REDAÇÃO 

Dê-se ao inciso XXVII do art. 22 da Constitui
ção Feder:al, alterado pelo art. 1º da PEC nº 41, de 
1997, a seguinte redação: 

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

XXVII - normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para 
as administrações públicas diretas, autárqui
cas e fundacionais da União, Estados, Distri
to Federal e Municípios, obedecido o dispos
to no art. 37, XXI, e para as empresas públi
cas e sociedades de economia mista, nos 
termos do art. 173, § 1º, III;" 

EMENDA Nº 8- PLEN- DE REDAÇÃO 

Dê-se ao caput do art. 37 da Constituição Fe
deral, alterado pelo art. 3º da PEC nº 41, de 1997, a 
seguinte redação: 

"Art. 37. A administração pública direta 
e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos· Municípios obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao se
guinte:• 

EMENDA NQ 9 - PLEN- DE REDAÇÃO 

Dê-se ao inciso XV do art. 37 da Constituição 
Federal, alterado pelo art. 3Q da PEC nº 41, de 1997, 
a seguinte redação: 

"Art. 37. 

XV - o subsídio e os vencimentos dos 
ocupantes de cargos e empregos públicos 
são irredutíveis, ressalvado o disposto nos 
arts. 37, XI e XIV, 39, § 4º, 150, 11, 153, III, e 
153, § 2º, 1." 

EMENDA Nº 13- PLEN 

Dê-se à alínea b do inciso 11 do art. 96 da 
Constituição Federal, alterado pelo art. 14 da PEC nº 
41, de 1997, a seguinte redação: 

"Art. 96. . ............................................. . 

b) a criação e a extinção de cargos e 
remuneração dos seus serviços auxiliares e 
dos juizos que lhes forem vinculados, bem 
como a fixação do subsídio de seus mem
bros e dos juizes, inclusive dos tribunais in
feriores, onde houver, ressalvado o dispo~ 
no art. 48, XV." 

EMENDA Nº 14- PLEN- DE REDAÇÃO 

Dê-se ao § 3º do art. 169 da Constituição Fe
deral, alterado pelo art. 22 da PEC nº 41, de 1997, a 
seguinte redação, acrescentando-se o seguinte arti
go à PEC após o 32: 

"Art. 169. . .......................................... .. 

§ 3º Fica o cumprimento dos limites fi
xados com base no caput deste artigo du
rante o prazo fixado na lei complementar ali 
referida, a União, o Distrito Federal e os Mu
nicípios adotarão as seguintes providências: 

I - redução em menos vinte por cento 
as despesas com cargos em comissão e 
funções de confiança; 

11 - exoneração dos servidores não es
táveis. 

Art. Consideram-se servidores não es
táveis, para os fins do art. 169, § 3º, 11, aque
les admitidos na administração direta, autár
quica e fundacional sem concurso público de 
provas ou de provas e títulos após o dia 5 
de outubro de 1983." 
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RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDA NA 
EMENDA Nº 14- PLEN, DE REDAÇÃO 

Esclarecemos que impõe-se promover a retifi
cação de erro material contido na Emenda nº 14 -
PLEN, de redação, à Proposta de Emenda à Consti
tuição n2 41, de 1997, acolhida em nosso Parecer. 

A Emenda, que visa a, tão-somente, promover 
correção técnica no§ 32 do art. 169 da Constituição, 
alterado pelo art. 22 da PEC em questão, sem alte
rar-lhe o mérito, deve sofrer duas correções, com 
vistas a reintroduzir expressões omitidas por eviden-
te erro material. · 

Assim, deve ser introduzida a expressão "os 
Estados•, entre "a União" e "o Distrito Federal', no§ 
32 do art. 169, e a palavra "pelo', entre "redução em" 
e "menos", em seu inciso L· 

EMENDA N2 16- PLEN- DE REDAÇÃO 

Dê-se ao § 7º do art. 169 da Constituição Fe
deral, alterado pelo art. 22 da PEC n2 41, de 1997, a 
seguinte redação: 

"Art. 169. . ........................................... . 

§ 7º lei federal disporá sobre as nor
mas gerais a serem obedecidas na efetiva
ção do disposto no § 4º" 

EMENDA Nº 18- PLEN- DE REDAÇÃO 

O art. 33 da PEC nº 41, de 1997, passa a ser 
ou ter a seguinte redação: 

"Art. 33. Acrescente-se à Constituição 
Federal o seguinte art. 247: 

Art. 247. As leis previstas no inciso III, § 1 º 
do art. 41 e no § 7º do art. 169 estabelecerão 
critérios e garantias especiais para a perda do 
cargo pelo servidor público estável que, em de
corrência das atribuições de seu cargo efetivo, 
desenvolva atividades exclusivas de Estado. 

Parágrafo único. Na hipótese de insufi
ciência de desempenho, a perda do cargo 
somente ocorrerá mediante processo admi
nistrativo em que seja assegurado o contra
ditório e ampla defesa." 

EMENDA DE REDAÇÃO N2 20- PLEN 

Substitua-se a expressão • ••• em que lhe seja 
assegurado o contraditório e ampla defesa• pela ex
pressão • .•• em que lhe sejam assegurados o contra
ditório e a ampla defesa. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votação, em globo, das emendas de nºs 01 a 05, 
10 a 12, 15, 17, 19 e 21 a 26, que têm parecer con-
trário. • _ ., . 

Quem vota com o parecer vota nao , auem. 
vota contra o parecer vota "sim". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) -;-: O 
PFL vota "não", Sr. Presidente. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - P !.; -
O PMDB recomenda o voto "não", Sr. P;esiden~í.. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (B1ocoiPT P"í -SE) 
- O Bloco recomenda o voto "sim", Sr. Presideme. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - t:l=~ -
Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Antcr.io Carlos Magalhães) 
- Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram Sim 13 Senadores; Não, 55. 

Houve 4 abstenções. 
Total: 72 votos. 
Aprovado, portanto, o parecer contrário às 

emendas. 

São as seguintes as emendas rejeita
das: 

EMENDA N2 1 - PLEN 

Suprimam-se o § 82 do art. 39, o art. 135 e o § 
92 do art. 144 da Constituição Federal, alterados, 
respectivamente, pelos arts. 52, 19 e 20 da PEC n• 
41, de 1997. 

EMENDA N2 2- PLEN 

Suprima-se o inciso III, do § 12 e o § 4º, do art. 
41, da Constituição Federal, com redação dada pelo 
art. 6º da PEC nº 41, de 1997. 

EMENDA N2 3- PLEN (DE REDAÇÃO) 

Inclua-se no art. 135 da Constituição Federal 
com a nova redação dada pelo art. 19 da PEC n2 41, 
de 1997, após o vocábulo ' ... Capítulo ... • a seguinte 
expressão: 

• ... e os delegados de polícia de carreira. . ." 

EMENDA N2 4- PLEN 

Dê-se ao art. 22 da presente PEC a seguinte 
redação, suprimindo-se os §§ 42, 52 , 6º e 72 do art. 
169 da Constituição Federal incluídos pelo referido 
art. daPEC: 

• Art. 169. (idêntico ao caput do art. 
169 na redação proposta pelo art. 22 da 
PEC nº 41, de 1997).' 

§ 12 (idêntico ao § 12 na redação proposta pelo 
art. 22 da PEC nº 41, de 1997). 

§ 22 Decorrido o prazo estabelecido na lei com
plementar referida no caput para a adaptação aos 
parâmetros ali previstos, serão imediatamente sus
pensos todos os repasses voluntários de verbas fe
derais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios que não observarem os referidos li
mites. 

§ 32 (idêntico ao § 32 na redação proposta pelo 
art. 22 da PEC n.º 41, de 1997) 

§ 42 suprima-se. 
§ 52 suprima-se 
§ 52 suprima-se 
§ 7º suprima-se 

EMENDA N2 5- PLEN 

Inclua-se a expressão assegurado regime jurf
dico Único para todas as instituições mantidas pela 
União: na parte final do inciso V o art. 206 com a re
dação dada pelo art. 24 da presente PEC, logo após 
a expressão "provas e títulos". 

EMENDA N2 10-PLEN 

Dê-se ao§ 3º do art. 37, modificado pelo art. 3º 
da proposição a seguinte redação: 

"Lei complementar disciplinará as for
mas de participação do usuário na adminis
tração pública direta e indireta, regulando 
especialmente: 

I - ....................................................... . 
11 - ...................................................... . 
III- ..................................................... . 

EMENDA N2 11 - PLEN 

Dê-se ao inciso III do§ 12 do art. 41 da Consti
tuição, alterado pelo art. 62 da proposição, a seguin
te redação: 

'mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa e 

. a participação do usuário'. 

EMENDA Nº 12-PLEN 
Acrescente-se a parte final do § 32 do art. 41 

da Constituição Federal, na redação oferecida pela 
Proposta de Emenda à Constituição Federal n.2 41, 
de 1997, após a expressão ••. em outro cargo ... " a 
seguinte expressão. 

• ... ressalvados os ocupantes de car
gos que desenvolvam atividades exclusivas 
de Estado". 

EMENDA N2 15-PLEN 

Dê-se ao § 72 do art. 169. alterado pelo art. 22 
da proposição a seguinte redação: 

'Lei complementar federal disporá so
bre as normas gerais a serem obedecidas 
na efetivação da demissão de servidor pre
vista no § 42.' 

EMENDA N2 17-PLEN 

Acrescentem-se ao art. 30 da Proposta de 
Emenda à Constituição n.2 41, de 1997, os seguintes 
dispositivos: 

'Art. 30 .......................... :~ ................... . 
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§ 12 O servidor efetivo poderá perma
necer em exercício, . após complementar a 
idade e o tempo mínimo de contribuição exi
gidos para aposentadoria voluntária, consi
deradas as especificações constantes do § 
22 deste artigo, acrescida a remuneração em 
30% (trinta por cento), a título de gratifica
ção, a qual não será incorporada aos pro
ventos da aposentadoria. 

§ 22 A lei disporá sobre os critérios e 
condições para a concessão da gratificação 
prevista no parágrafo anterior, ressalvado, 
sempre, os interesses do serviço público. 

EMENDA N2 19-PLEN 

Dê-se ao Parágrafo único do art. 33 da Propos
ta de Emenda à Constituição n.2 41, de 1997, a se
guinte redação: 

"Art 33. ···········································---· 
Parágrafo único. Na hipótese de insufi

ciência de desempenho, ou no caso do § 42 
do art. 169, a perda do cargo somente ocor
rerá mediante processo administrativo em 
que seja assegurado o contraditório e ampla 
defesa, sendo vedada a utilização desse 
procedimento nos seis meses anteriores ou 
nos três posteriores às eleições." 

EMENDA Nº 21-PLEN 

Suprima-se o inciso XV do art. 48. 

EMENDA N2 22-PLEN 

Acrescente-se o seguinte inciso IX ao art. 49: 

"Art. 49. ·························-····················· 
...................................................................... 
IX - fixar o subsídio dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, por Lei de ini
ciativa deste, observado o que dispõem os 
arts. 37, XI, 39, § 42, 150, 11, 153, III, e 153, 
§ 22,1;" 

EMENDA N2 23-PLEN 

No art. 14 da PEC n.2 41/97, suprima-se a 
seguinte parte referente ao inciso V do art 93 da 
Constituição Federal: • ... a dez por cento ou. inferior ... ". 

EMENDA N2 24-PLEN 

1. Suprima-se, na Proposta de Emenda à 
Constituição n. 2 41, de 1998, no inciso 11 do artigo 37 
da Constituição Federal, a expressão "público logo 
após a palavra "concurso", passando a vigorar com 
a seguinte redação: 

• Art. 37. . .•..........•................. ..:::.-,._ .....•• 

------
11 - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em 
concurso de provas ou de provas e títulos, 
de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvados as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre no
meação e exoneração;• 

EMENDA N2 25-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao inciso 11 do art. 37 
da Constituição Federal, alterando-se a redação pro
posta pelo art. 3º da presente PEC. 

• Art. 37. . ............................................. . 
11 - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos, ressalvadas as nomeaÇões para car
go em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. • 

EMENDA Nº 26-PLEN 
Dê-se a seguinte redação ao § 8º do art. 37 da 

Constituição Federal, acrescentado pelo art. 3º da 
presente PEC. 

"Art. 37 ......•.......................•......•....•..... 
§ 8º A autonomia gerencial, orçamen

tária e financeira das entidades da admi
nistração indireta poderá ser ampliada me
diante contrato, a ser firmado entre seus 
administradores e o Poder Público, que te
nha por objeto a fixação ·de metas de de
sempenho para a entidade, cabendo à lei 
dispor sobre: 

1- o prazo de duração do contrato; 
11 - os controles e critérios de avalia

ção de desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidade dos dirigentes. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nos termos do art. 316, a matéria irá à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, para elabora
ção da redação do segundo turno, que será nos dias 
2, 3 e 4 de março, salvo se as Lideranças pedirem o 
adiamento da votação. 

Aos Srs. Senadores que quiserem encaminhar 
declaração de voto peço que o façam. Já foram envia
das declarações dos Senadores Josaphat Marinho, 
Humberto Lucena, Renan Calheiros e José Samey. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT -AC)- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Exª. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco!PT- AC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, 
não votei, mas minha intenção de voto era "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Se V. Exª estivesse presente, votaria "sim'. 

São as seguintes as declarações de 
voto recebidas: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Sou favorável a uma reforma administrativa or
gânica e constitucionalmente bem tecida. 

Votei contra a PEC n.º 41/97, entre outros mo
tivos, porque fere o princípio da separação de pode
res, atinge direitos adquiridos e adultera a estabilida
de dos servidores. 

Brasília, 1 O de fevereiro ·de 1998. - S~:1ador 

Josaphat Marinho. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei, favoravelmente, o texto da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 41, de 1997, com ares
salva explícita de que tinha as minhas restrições, 
particularmente no que tange a tentativa de quebra 
da estabilidade do servidor público. 

Diante da decisão dos líderes de rejeitarem to
dos os requerimentos de destaque, decidi solicitar 
destaque para a votação dos dispositivos da PEC 
que atingem o direito à estabilidade do servidor, a 
fim de m?rcar posição perante a opinião pública, em 
face dos compromissos que assumi nos debates so
bre a matéria. 

Lamentavelmente, também foram rejeitados. 
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998. -

Senador Humberto Lucena. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

Como a Emenda sobre a estabilidade do fun
cionário público não foi votada, pela recusa do Ple
nário ao destaque requerido, venho, pela presente 
declaração de voto, dizer que votaria a favor da 
mesma, mantendo esse direito adquirido, assegura
. do pela Constituição. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998.-. 
JoséSamey. 

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

A Presidência lembra aos Srs. Senadores que, 
amanhã, está convocada uma sessão extraordinária 
deliberativa, que terá início às 1 Oh; Jogo em seguida, 
assim que terminar a primeira, marcarei uma segun
da sessão. A sessão do dia 12 será também às 10h. 
Até lá, acredito, todas as matérias já deverão estar 
votadas. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n2 96, de 1998, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Resolução n2 11, de 1998, que au
toriza o Estado do Mato Grosso a elevar, temporaria
mente e em caráter excepcional, seu limite de endi
vidamento para fins de emissão, mediante ofertas 
públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Esta: 
do do Mato Grosso - LFTEMT, destinadas ao giro 
de sua dívida mobiliária vencível no 12 semestre de 
1998. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria figurará na pauta da sessão de quin

ta-feira 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, para 
apresentar votos. de pesar. · 

Logo após, será encerrada a sessão. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP. 

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, fa
leceu neste final de semana, vítima de um acidente 
rodoviário no Estado de Roraima, o companheiro 
Geraldo Garcia. Técnico agrícola, nascido em Bela 
Vista, na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Pa
raguai, Geraldo Garcia era militante do Partido dos 
Trabalhadores desde 1983, tendo sido Coordenador 
Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra na mesma época. Foi Presidente do PT 
do Mato Grosso do Sul de 1989 a 1993, exercendo 
dois mandatos, e candidato à Deputado Federal nas 
úHimas eleições. Membro da Direção Nacional do 

Partido dos Trabalhadores, era profundamente liga
do às questões populares em seu Estado, tendo par
ticipado ativamente da construção do MST, da orga
nização da CUT e da Central de Movimentos Popu
lares. 

A Uderança do PT no Senado se solidariza, 
neste momento, com os Membros do PT no Mato 
Grosso do Sul e com a família de Geraldo Garcia, na 
figura de sua esposa, Cácia Cortez, ela também 
uma incansável combatente dos movimentos popu-
lares. · 

Transmito à família de Geraldo Garcia os nos
sos Sentimentos de pesar. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s. 
e Srs. Senadores, nesta oportunidade, tomo conhe
cimento do falecimento de Geraldo Garcia, Membro 
do Partido dos Trabalhadores, mas meu conterrâ
neo. Não convivi intimamente com Geraldo Garcia, 
mas o conheci. Sei dos seus predicados de homem 
voltado para a causa pública, do seu acendrado 
amor por Mato Grosso do Sul e, principalmente, por 
sua cidade natal, Bela Vista. 

Nesta oportunidade que represento o Estado 
de Mato Grosso do Sul, apresento em meu nome 
e em nome do PMDB daquele Estado o nosso 
sentimento de profundo pesar, extensivo a seus 
familiares, à comunidade política de Mato Grosso 
do Sul, à sociedade de Bela Vista e sul-mato-gros
sense. Posso dar o testemunho de que Geraldo 
Garcia prestou bons serviços à coletividade sul
mato-grossense. 

O SR. LEVY DIAS (PPB - MS) - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Levy Dias. 

O SR. LEVY DIAS (PPB - MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, quero apenas associar-me à ma
nifestação extemada pelo Senador Eduardo Supli
cy e manifestar o meu pesar pelo falecimento de 
Geraldo Garcia, pessoa que trabalhou muitos anos 
na política de meu Estado, e, em nome dos que rep
resento no Senado da República, à Dona Cácia Cor
tez, nossos sentirneritos, nossas condolências. 

O SR. ASDIAS NASCIMENTO (BiocoiPDT- RJ) 
-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias Nas· 
cimento. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT - RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, peço a V. E<ª que registre o meu voto contrário 
ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Car1os Magalhães) 
- O Senador Abdias, se estivesse votando, votaria 
contrário ao projeto. 

O voto de V. Exª está registrado. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ)

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da 
Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Srªs. e Srs. Senadores, o Partido dos Traba
lhadores, seus militantes, filiados, simpatizantes, diri
gentes, companheiros, Parlamentares, administrado
res, estamos todos de parabéns por estes 18 anos. 

O PT hoje é um grande Partido, nascido das lu
tas do final dos anos 70, lutou contra o arrocho sala
rial, contra a ditadura , pela anistia, pela democracia. 

São 18 anos construindo a democracia, acida
dania, lutando pelos direitos humanos, lutando con
tra o racismo, o preconceito, a discriminação, as de
sigualdades sociais. 

Fomos o primeiro na luta pelas Diretas Já. Lu
tamos efetivamente, para garantir os direitos sociais 
na Constituição de 88, a defesas dos direitos indíge
nas, dos deficiente, das mulheres, dos Negros, da 
reforma agrária, da luta pelo trabalho, contra as pri
vatizações prejudiciais à soberania de nosso país, 
contra a corrupção, aluamos firmemente junto aos 
movimentos populares por terra, saude, educação. 
Enfim, temos um saldo muito positivo. 

Esta nossa luta, e reforçada a cada dia, tam
bém com a atuação de nossos 116 Prefeitos, 195 
vice-Prefeitos, de 1892 vereadores, 90 Deputados 
Estaduais, 50 Deputados Federais, 05 Senadores, e 
o Governador do Distrito Federal. 

Hoje é festa! Dos que sofreram, dos que acre
ditaram, dos que sonharam e ainda sonham com 
dias melhores, com esperança, garra , alegria de 
construir um mundo melhor. 

Como disse o presidente do Partido, José Dir
ceu, este Pé!,rtido é aberto aos jovens. Neste dia de 
aniversário, o PT presta sua homenagem especial
mente aos jovens: 'aqueles que ajudaram a cons
truir o Partido e, junto com ele, atingiram a maturida-

de, e aqueles que hoje, assim como o Partido dos 
Trabalhadores, são jovens e chegam aos 18 anos, 
cheios de esperança, e vontade de lutar por socieda
de solidária, de igualdade, d~_ homens e mulheres li
vres". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência se congratula com V. Exª e com seu 
Partido no momento em que ele faz 18 anos. Evi
dentemente, há divergências ideológicas de muitos 
companheiros aqui, mas todos reconhecem a valia 
do Partido dos Trabalhadores para o País. 

A SRA. BENEDITA DA SII,.VA (Bioco/PT- RJ) 
- Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. JÚUO CAMPOS - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores, neste momento, aproveitando a 
oportunidade oferecida por V. Exª, quero registrar, 
com pesar, o falecimento ocorrido na manhã de 
hoje, em São Paulo, da Srª Helena da Riva, esposa 
do saudoso colonizador Ariosto da Riva, pioneiro na 
fundação de cidades em Mato Grosso, dentre elas 
as cidades de Aita Floresta, Paranaíta, Apiacás, no 
norte de Mato Grosso. 

Dona Helena da Riva foi companheira leal e 
sincera de Ariosto na colonização do extremo norte 
de Mato Grosso. Ela faleceu hoje em São Paulo e, 
neste instante, está sendo sepultada no cemitério de 
Alta Floresta, no meu Estado. 

É uma grande perda para os mato-grossenses, 
em especial para o povo do norte do Mato Grosso. 
D. Helena era mãe do prefeito de Alta Floresta, o Sr. 
Vicente da Riva, suplente do Senador Jonas Pinheiro. 

Quero enviar à família Riva e ao povo de Alta 
Floresta os sinceros pêsames da Bancada Federal 
de Mato Grosso no Senado pelo passamento de D. 
Helena da Riva, grande pioneira da colonização 
mato-grossense. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os Srs. Senadores Ney Suassuna, Mauro Miranda 
e Júlio Campos enviaram discursos à Mesa para se
rem publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. EJcls. serão atendidos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Sr. 
Presidente, Srªs. e sr5. Senadores, 'sou pago, e mal 
pago, para pensar 24 horas no Brasil', afirmou há al
gum tempo em Paris o Ministro da Fazenda Pedro 
Malan, num desabafo que se poderia aplicar não so-
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mente a ele, mas & todos os funcionários públicos 
que dedicaram suas vidas ao desenvolvimento do 
Brasil e não têm uma contrapartida salarial compatí
vel com o nível de responsabilidades, complexidade 
de tarefas e dedicação ao serviço público. 

Não se tratá, absolutamente, de cobiça do di
nheiro ou concupiscência do ter. Trata-se da garan
tia de uma reciprocidade que deve haver entre direi
tos e deveres, entre trabalho e salário, consoante a 
própria afirmação evangélica de que •o operário é 
digno de seu salário". 

Todos nós conhecemos a dedicação e espírito 
público do Ministro Malan, sua proficiência, capaci
dade intelectual, com uma vida dedicada ao serviço 
público, servindo ao Brasil tanto aqui quanto no exte-
rio r. 

Assim como o Ministro Malan, muitos outros ci
dadãos brasileiros, homens e mulheres, dedicaram 
suas vidas ao serviço público, abriram mão de outro 
projetas e alternativas e fizeram uma opção profis
sional pelo serviço público. 

É a esses brasileiros e brasileiras que abriram 
mão de outras opções e alternativas de vida para se 
dedicar ao serviço público, que se submeteram a 
concursos públicos de provas (ou de provas e títu
los) geralmente difíceis, e que se aperfeiçoaram ao 
longo de suas vidas, é a esses brasileiros que dedi
co este meu pronunciamento. 

A campanha eleitoral de 1990 deixou diversas 
heranças malditas para o Brasil: oficializou a mentira 
e corrupção, utilizou métodos de propaganda deso
nestos e abusou do fato de grande parte do eleitora
do ser formado por pessoas simples, humildes e de
sinformadas. 

Assim como Hitler elegeu os judeus como os 
inimigos públicos número um, Collor de Melo elegeu 
os funcionários públicos como responsáveis por to
dos os males do BrasiL 

A força da propaganda deletéria de Adolf Hitler 
estigmatizou e assassinou milhões de judeus. A for
ça da propaganda de Collor estigmatizou e tem con
tribuído para a destruição física e moral do funcioná
rio público, desviando a atenção de outros graves 
problemas nacionais, sofismando, mentindo e enga
nando a opinião pública. 

A terrível máquina de propaganda do Governo 
Collor produziu tantas seqüelas e malefícios contra 
os funcionários públicos, que, até hoje, muitos ficam 
constrangidos em defender os bons funcionários, em 
defender o serviço público. 

Atualmente, os funcionários públicos $ão vistos 
por muitas pessoas como inimigos da pátria, por for-

ça da mesma arma utilizada por Hitler: a propaganda 
enganosa, a propaganda criminosa, a propaganda 
mentirosa. 

Todos nós sabemos que os grandes corruptos 
e corruptores não são funcionários públicos: são fi
guras estranhas ao serviço público, são figuras vin
das de fora com o objetivo deliberado e programado 
de minar e corroer o Erário público, por dentro. 

Grandes corruptos e corruptores são figuras 
que deveriam ser banidas da vida pública nacional e 
que geralmente corroem a máquina administrativa, 
penetrando de forma virótica no seio da Administra
ção Pública, quase todos vindos de fora. 

A regra geral é esta: não são corruptos que es
tão na Administração. São corruptos que penetraram 
na Administração, vindos de fora: não são funcioná
rios públicos verdadeiramente. 

As últimas Comissões Parlamentares de Inqué
rito (CPI) instituídas no Congresso Nacional confir
mam a tese de que os grandes desvios de recursos 
públicos foram realizados por quadrilhas viRdas de 
fora do serviço público. 

Apesar da fraqueza da Administração Pública 
no Brasil, o que ainda existe de bom e respeitável se 
deve principalmente ao espírito público existentê na 
grande maioria de funcionários públicos brasileiros, 
que merecem respeito, consideração e um tratamen
to digno em termos salariais, bem como precisam de 
condições e garantias para o exercício de suas fun-

ções. Não hã dúvida de que, sem os muitos servido
res públicos dedicados, especializados e honestos 
que existem no Executivo, no Legislativo e no Judi
ciário, o Brasil estaria numa situação muito mais gra
ve do que a em que se encontra atualmente, pois é 
grande o número de corruptores que todos os dias 
tentam desviar recursos públicos. 

Constitui um grande equívoco negar a esses 
funcionários públicos um mínimo de condições e ga
rantias institucionais, a fim de que esses funcioná
rios possam enfrentar a pressão dos poderosos, dos 
grupos de pressão e todos os tipos de sedução e 
engodo administrativo. · 

Nada mais adequado, num país em que as ins
tituições ainda são débeis, em que as pressões inde
vidas ocorrem diariamente em diversas áreas de in-· 
teresse, do que a estabilidade para proteger o fun
cionário competente, honesto, que ingressou no ser
viço público pelos meios legais. 

Não há dúvida de que a estabilidade protege, 
antes de tudo, os interesses do Estado, os interes
ses do Pafs. Sem a estabilidade, o interesse nacio-
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nal se toma frágil, sujeito às pressões de grupos in
teressados na apropriação privada de recursos pú
blicos e na manipulação de interesses não legítimos. 

A propaganda enganosa montada a partir das 
eleições de 1990 criou o mito de que a estabilidade 
do funcionário público seria um grande problema 
pam o Brasil, contribuindo até mesmo para agravar 
o chamado custo Brasil. 

Isso não é verdade: se relações trabalhistas 
estáveis contribuíssem para diminuir o grau de com
petitividade da economia, o Japão seria talvez um 
país subdesenvolvido, pois é comum o trabalhador 
japonês permanecer a vida toda numa mesma em
presa, sem qualquer prejuízo para ambas as partes. 

Ao contrário, grande parte do desenvolvimento 
económico do Japão se deve à estabilidade de suas 
relações trabalhistas: competitividade não é incom
patível com a estabilidade do trabalhador. 

Estabilidade não significa atraso, nem corpora
tivismo, nem cartorialismo, tampouco coisa de país 
subdesenvolvido. 

Estabilidade significa regras definidas, proteção 
do Estado e segurança para o funcionário atuar com 
independência. 

Estabilidade não significa impunidade nem 
abuso de autoridade. 

Defendo a estabilidade, mas também defendo 
intransigentemente a punição exemplar para qual
quer funcionário que descumpra normas legais ou 
que apresente qualquer desvio de comportamento. 

Muito obrigado. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. 

Presidente, Sr!'s. e Srs. Senadores, o Estado de 
Goiás vem vivendo um período de intensas transfor
mações no seu perfil energético. O processo de de
senvoMrnento acelerado em nossa economia vem 
atraindo investimentos estrangeiros, como confirmam 
as visitas constantes de empresários ou autoridades 
de outros países. No começo de fevereiro, por exem
plo, o secretário de Minas e Energia, Benjamin Beze 
Júnior, manteve novos contatos com empresas cana
denses, que desejam construir duas hidrelétricas no rio 
Caiapó, com potência instalada de 187 megawatfs. 
Enquanto isso, são encaminhadas negociações com 
empresários americanos, para a instalação de oito 
usinas nos rios Doce, Peixe e Piracanjuba, com in
vestimentos previstos de 111 milhões de reais. 

Em visita recente a Belgrado, o Governador 
Maguito Vilela acertou com autoridades do governo 
d<'! Iugoslávia diversos projetas de cooperação, des
tacando-se entre eles a construção da hidrelétrica de 
Capão Dourado, entre os municípios de Jataí e Rio 

Verde. As obras terão início no segundo semestre, 
prevendo-se uma capacidade final de 33 megawatts. 
Todas essas iniciativas mostram que Goiás poderá 
implementar um programa industrial de grandes es
calas, graças à infra-estrutura energética jâ. disponível 
e aos projetas que estão sendo encaminhados. Já te
mos Cachoeira Dourada, uma das obras mais impor
tantes do setor, em todo o país, e, em junho, a usina 
de Serra da Mesa já começará a distribuir energia. 

Na área da eletrificação rural, o nosso Estado tem 
posição privilegiada em relação a outras unidades da fe
deração. O número de propriedades rurais beOeociadas 
pelas redes da Centrais Elétricas de Goiás, a CELG, já é 
de 81 por cento. Em edição publicada na semana pas
sada, o jornal japonês Japan News Letter reconheceu 
a eficiência do programa de eletrificação rural da Celg, 
dedicando página inteira a uma reportagem que equipa
ra a experiência goiana à de países do primeiro mundo. 
Aliás, obtivemos do Japão um empréstimo de 13 bilhões 
de ienes para implementar o programa 

Esse quadro positivo que temos em Goiás é dife
rente do que já ocorre em outras regiões do país. Te
nho acompanhado com atenção e interesse o aumen
to do destaque que vem sendo dado pela imprensa às 
expectativas de crise no setor energético, nos próxi
mos anos. O consumo de energia cresceu 6,5 por cen
to, em 1997, de acordo com a Eietrobrás. Esse acrés
cimo de demanda segue a evolução que vem ocorren
do desde a implantação do Plano Real, sem que 
houvesse volume correspondente de investimentos 
para compensar o novo descompasso entre oferta e 
consumo. O racionamento de energia nos Estados do 
Rio de Janeiro e no Espírito Santo, nos últimos dias, 
fez reacender a polémica sobre os resultados da priva
tização, no setor de energia. Não quero entrar no méri
to da discussão sobre a Light e a Cerj. O que importa 
é demanda cresceu, e a oferta permaneceu estáveL 

A Agência Nacional de Energia Eiétrica tem 
pela frente, sem dúvida, o desafio de fiSCalizar as con
cessionárias, inclusive as privatizadas, para impedir os 
colapsos freqüentes que vêm ocorrendo, principalmen
te em função do calor e do uso excepcional de apare
lhos de ar condicionado. Outro desafio do órgão regu
lador é atrair investimentos externos para a construção 
de hidrelétricas e tennelétricas. De acordo com núme
ros revelados recentemente pela Gazeta Mercantil, le
vando-se em conta o movimento da demanda dos últi
mos anos, o Brasil precisa aumentar a sua capacidade 
instalada em 3.200 megawatts, a cada ano. O consu
mo garantido funciona como elemento positivo no inte
resse dos investidores internacionais, que estão 
olhando o Brasil com interesse. 
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Diante desse quadro, as declarações mais re
centes do ministro Raimundo Brito, das Minas e 
Energia, são alentadoras. Entre recursos públicos e 
privados, ele garante que teremos este ano investi
mentos globais de 6 bilhões de reais no setor. Até o 
ano de 2.003, suas previsões indicam que serão 
ofertados mais 4.000 megawatts por ano, o que 
atenderia plenamente a evolução do mercado con
sumidor, envolvendo o comércio, a indústria e as re
sidências. O Ministro acredita que 1988 será o último 
ano de dificuldades no fornecimento de energia, e 
atribui a crise atual a muitos anos de gerência defi
ciente e de falta de investimentos nessa área funda
mental da infra-estrutura. Para ele, a parte já con
cluída do processo de privatização pode não ter sido 
a ideal, mas essa experiência, pelo menos, vai servir 
para aperfeiçoar os futuros modelos de concessão. 

O Ministro lembrou que -ele mesmo havia pre
visto, logo que assumiu o cargo, que o país estava 
caminhando para o caos, se não houvesse mudan
ças substanciais nas políticas de investimento. E 
considera que, sem as privatizações, a situação se
ria ainda pior. Como ações de emergência, o gover
no resolveu aumentar a produção de energia de ltai
pu e de Angra I, mas há muito por fazer, na minha 
opinião, para impedir que o nosso desenvolvimento 
não fique bloqueado pelas carências que estão atin
gindo limites insuportáveis. É preciso definir um am
plo programa de investimentos nacionais e estran
geiros, adotar políticas agressivas de atração de ca
pitais, e fortalecer os poderes institucionais da Aneel 
para reorganizar o setor e definir políticas duradou
ras que afastem definitivamente os fantasmas de cri
se no fornecimento de energia. 

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

Muito obrigado. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL- MT) - Sr. Pre

sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o processo de aber
tura da economia brasileira pode ser comparado a 
uma faca de dois gumes. Um deles afiadíssimo. Por 
um lado, ajudou a segurar os preços, fator indispen
sável ao êxito do Plano Real. Por outro, pegou as 
empresas de surpresa. Num abrir e fechar de olhos, 
os empresários brasileiros viram-se obrigados a dis
putar o mercado interno com organizações podero
síssimas e altamente sofisticadas. 

Sem know how para a luta, tiveram que apren
der a lição. Investiram em tecnologia e no aperfeiçoa
mento da mão-de-obra. Algumas sobreviveram Muitas 
sucumbiram. O resultado é o que todos vemos: o índi
ce de desempregQ atingiu níveis preocupantes. 

Aos poucos - e lá se vão mais de três anos -. 
pa~da a euforia dos importados, o brasileiro des-

cobriu que nem tudo que vem de fora é melhor. O 
consumidor aprendeu que paga _duplo !Jreço pelo 
produto estrangeiro: o valor éni reais e Ó valor em 
postos de trabalho que desaparecem. 

Com a indústria de laticínios a coisa não foi di
ferente. Desde a implantação do Plano Real, o setor 
tem experimentado momentos dramáticos. Sofre, 
por um lado, as difiCuldades decorrentes da abertura 
económica. Por outro, a carência de linhas de finan
ciamento e os juros extorsivos. Por fim, as conse
qüências da política cambial, que prejudica os expor
tadores e privilegia os importadores. 

No fim do ano passado, os produtores de laticí
nios obtiveram uma considerável vitória. Depois de 
mais de três anos de lutas e reivindicações, conse
guiram a implementação do licenciamento não auto
mático às importações de produtos lácteos. É a cha
mada anuência prévia. 

Com ela, finalmente, disciplina-se a intemaliza
ção de leite e derivados no-País. Agora, regras cla
ras garantem ao consumidor o acesso a produtos 
com padrões de qualidade exigidos das empresas 
nacionais. 

Nada mais justo. Afinal, o Brasil não pode abrir 
as fronteiras a empresas cujos produtos, por um lado, 
podem pôr em risco a saúde da população. E, por ou
tro, põem em risco a saúde dos laticínios nacionais. 

Explica-se: sem a mesma submissão à quali
dade imposta aos produtos locais, os importados che
gavam aqui com preços mais baixos, praticando con
corrência desleal com os lácteos aqui produzidos. 

Por isso, a medida tomada pela Secretaria de 
Comércio Exterior é bem-vinda e merece nosso 
aplauso. Mas não é sufiCiente para afastar do setor o 
fantasma da crise e da falência. Constitui o primeiro 
passo. Outros precisam segui-lo sem demora. Só as
sim se poderá pôr um freio nas maciças importações 
de leite e derivados - na maior parte das· vezes des
necessárias e prejudiciais aos produtores brasileiros. 

A Confederação Nacional da Agricultura enca
minhou ao Governo Federal há algum tempo as de
mais solicitações da cadeia produtiva de lácteos. As 
reivindicações parecem bastante razoáveis e exe
qüíveis, razão pela qual as endosso e as trago à 
apreciação dos nobres-Colegas. 

São elas: 
1. Valoração aduaneira, que inibiria o subfatu

tamento nas importações. O Imposto de Importação 
incidiria sobre um preço de referência igual ao co
brado internamente na União Européia. 

2. Aumento da Tarifa Externa Comum para 
23%. Essa medida desestimularia as operações 
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triangulares via Mercosul, que tanto burlam as auto
ridades brasileiras. 

3. Exclusividade de presença dos produtos na
cionais em todos os programas do Governo. 

4. Elevação do Imposto de Importação de leite 
em pó até o limite máximo consolidado na Organiza-
ção Mundial do Comércio. ' 

5. Redução do prazo de financiamento das im
portações de lácteos para no máximo 30 dias. É a 
forma de compensar a desvantagem dos produtos 
brasileiros decorrente da disparidade das taxas de 
juros daqui e dos demais países. 

6. Criação de linhas de crédito para financia
mento da estocagem de leite em pó, queijos e man
teiga, com o objetivo de enxugar o excedente de 
produção no período de safra e complementar o 
abastecimento na entressafra. 

Espero que o Poder Executivo seja sensível às 
reivindicações e ajude o setor a soerguer-se da crise 
em que se encontra atolado. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magaii'Íães) 
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, lembrando às Senhoras e Se
nhores Senadores, que constará da sessão delibera
tiva extraordinária, a realizar-se amanhã, às 10 ho
ras, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 47, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do Regimento 
n" 88, de 1989 - art. 336, b) 

Projeto de Lei da Câmara n2 47, de 1996 (n2 

1.229/95, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera a Lei n• 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, para incluir hipótese de des
truição de aeronave. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 31, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 89, de 1998- art. 336, b) 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1997) 

Projeto de Lei da Câmara n• 31, de 1997 (n2 

2.226/96, na Casa de origem), que revoga o pará
grafo único do art. 442 da Consolidação das Leis do 

trabalho- CLT, aprovãda pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 1 ºde maio de 1943 (vínculo empregatício). 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 89, de 1998- art. 336, b) 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1997) 

Projeto de Lei do Senado nº 156, de 1997, de 
àutoria do Senador Júlio Campos, que altera a reda
ção do parágrafo único do art. 442 da Consolidação 
das Leis do Trabalho e dá outras providências. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 1998 

{Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 82, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara .nº 2, de 1998 (nº 3.097/97, na Casa de 
origem), de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
que cria, transforma e el.."tingue cargos é funções no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tribu
nal Federal, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob nº 64, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador 
Josaphat Marinho, favorável com Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N2 4, DE 1998 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n° 4, de 1998 (nº 450/97, na Câma
ra dos Deputados), que aprova os textos da Declara
ção Constitutiva e dos Estatutos da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, assinados em Lisboa, 
em 17 de julho de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob nº 65, de 1998, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Arthur da Távola. 

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

(Levanta-se a sessão às 19h10min.) 
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DISCURSO DO SR. SENADOR HUM
BERTO LUCENA, PRONUNCIADO NA 
SESSÃO DO DIA 5-2-98, QUE SE REPU
BLICA A PEDIDO DO PARLAMENTAR: 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, há dias 
estamos para abordar o assunto que me traz à tribuna, 
por uma questão de dever parlamentar indeclinável. 

Foi urpa honra para nós acompanhar os traba
lhos da 52 . Sessão da Assembléia Geral da ONU, 
em Nova Iorque, particularmente compreendidos no 
período de 1º a 17 de dezembro deste ano, por de
signação do Senhor Presidente da República para 
compor a Delegação do Brasil, atendendo a indica
ção do Presidente do Senado, Senador Antônio Car
los Magalhães. 

Inicialmente, fazemos questão de exaltar o ex
celente trabalho de comando e coordenação da De
legação do Brasil junto a ONU, desenvolvido pelo 
Embaixador Celso Luiz Nunes de Amorim, Embaixa
dor Chefe da Missão do Brasil, que tãó relevantes 
serviços já prestou a diplomacia brasileira, destacan
do-se, de modo especial, como Ministro das Relaçõ
es Exteriores do Brasil. 

S. Ex". nos dispensou toda atenção como Ob
servadores Parlamentares, realizando reuniões de 
trabalho, para expor e discutir conosco, na sede da 
Missão. do Brasil na ONU, os temas que suscitaram 
maior interesse do Brasil na Assembléia-Geral, a fim 
de que pudéssemos acompanhar de perto o desen
rolar das atividades de tão importante conclave, nas 
comissões técnicas e no próprio plenário. 

Visto assim, de um modo mais geral, não po
demos deixar de sentir certa frustração, sobretudo 
diante da repetição anual dos debates em tomo dos 
principais temas conStantes da agenda dos traba
lhos da ONU {comissões e plenário), cuja solução fi
nal leva anos e anos para se conhecer e, mesmo as
sim, em termos de meras recomendações. 

Entretanto, ninguém pôde negar o imenso diá
logo de bastidores mantidos, diariamente, nos mais 
diversos setores da Assembléia-Geral, sobretudo 
com o superior propósito de superar conflitos, conju
rando, assim, o desdobramento de graves crises que 
poderiam trazer novas e graves tensões ao panora
ma internacional, às vezes até de forma apenas fo
calizada. 

Aproveitamos o ensejo, Sr. Presidente, após a 
leitura do noticiário de hoje, para lançar daqui o nos
so veemente protesto contra às inoportunas declara
ções do Presidente da Rússia, Bóris Yeltsin, no sen
tido de que a interferência americana, no Iraque, po
deria nos levar à Terceira Guerra. 

Mais adiante, porém - voltando ao problema 
da ONU-, chamaremos a atenção para alguns as
pectos da maior relevância no contexto geral do de
senvolvimento e da paz. 

Mas, como afirmávamos, nessa fase, alguns 
dos temas que suscitaram novos interesses do Bra
sil na Assembléia Geral (AGNU) foram: 

I-Reforma das Nações Unidàs: a Assembléia
Geral adotou, em novembro, projeto de resolução 
aprovando a implementação, dentro dos parâmetros 
específicos, das "ações" propostas pelo Secretário 
Geral das Nações Unidas (SGNU), Kofi Annan, no 
relatório "Renovar as Nações Unidas: propostas 
para reforma• {Rene Wing, "The United Nations pro
poses for reform"), de 16.07.1997, em áreas sob sua 
competência direta. Durante o processo negociador, 
o Brasil e a Noruega desempenharam, a convite do 
Presidente da Assembléia-Geral, um processo que, 
dada a sua complexidade e natureza das questões 
envolvidas, deverá estender-se no médio prazo. 

11 - A Primeira Comissão (assuntos políticos) 
aprovou projeto de resolução sobre minas terrestres, 
que exortou toda a comunidade internacional a assi
nar a Convenção sobre Proscrição de Minas Terres
tres. O Brasil co-patrocionou o referido projeto de re
solução, e esteve entre os signatários da Conven
ção, firmada em dezembro, em Ottawa, no Canadá 
O Brasil apresentou, ainda, projetas de resolução 
sobre o hemisfério sul livre de armas nucleares, que 
foi aprovado pela Primeira Comissão. 

III -A Terceira (assuntos especiais e de desco
lonização) e Sexta (assuntos jurídicos) Comissões 
concluíram o exame de projetas de resolução sobre 
o segmento das decisões adotadas durante a Cúpu
la de Copenhague das Nações Unidas sobre o De
senvolvimento Social, bem como questões relacio
nadàs a direitos humanos, situação da mulher, direi
to das crianças, combate ao narcotráfiCO, prevenção 
do crime, operações de paz da ONU, terrorismo, di
reito do mar e estabelecimento de um Tnbunal Penal 
Internacional. 

IV - A Quinta Comissão que deliberou sobre 
temas administrativos e orçamentários da própria 
ONU, realizou discussões sobre a definição dos cri
térios para a escala de contribuições financeiras dos 
países membros da ONU, para o biénio 1998/1999. 

Mas, na verdade, durante as duas primeiras 
semanas de dezembro, em particular, os temas que 
mais interessaram ao Brasil na Assembléia-Geral fo
ram: 

V - Reforma do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas: na consideração do item da agenda 
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------·. ------· 
da 52ª AGNU referente à reforma do Conselho de 
Segurança Nacional- CSNU, o debate no Plenário 
centrou-se nos resultados do Grupo de Trabalhoso
bre a Reforma e a Ampliação do Conselho de Segu
rança sobre o tema. O representante permanente do 
Brasil junto às Nações Unidas, Embaixador Celso 
Amorim, pronunciou importante discurso de ampla 
repercussão sobre o tema. Houve 70 oradores ins
critos, muitos dos quais sublinharam a importância 
de se chegar a um entendimento sobre o assunto 
durante a 52ª Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

Pela grande relevância do tema, Sr. Presiden
te, peço a V. EJtll, que dê como lido para inscrição 
nos Anais do Senado, desse oportuno discurso do 
Embaixador Celso Amorim. 

VI - A segunda Comissão chegou à etapa final 
dos seus trabalhos, após examinar diversos projetas 
de resolução um dos quais sobre "Fluxos Econômi· 
cos "Globais", Comercio e Desenvolvimento" e "Fi
nanciamento do Desenvolvimento". O primeiro trata 
das questões relativas aos fluxos internacionais de 
capitais de curto e longo prazo, inclusive do fenôme
no da volatilidade dos capitais, assunto que vem 
preocupando bastante a comunidade internacional. 
Basta lembrar a crise do México e, mais agora, a 
persistente crise que abala os países mais desenvol- · 
vidas do mundo asiático. O segundo registra os re
sultados das últimas negociações e lança idéias 
para a X Reunião da Conferência das Nações Uni
das sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) 
a realizar-se na Tailândia no ano 2000. 

O projeto de resolução sobre financiamento do 
desenvolvimento decidiu pela realização da sessão 
reconvocada, de três dias, da Segunda Comissão, 
em princípios de 1998, para discutir o tema e prepa
rar elementos para a análise, por um Grupo de Tra
balho sobre o Financiamento de Desenvolvimento, o 
qual deverá reunir-se a partir da 53ª Sessão da As
sembléia-Geral das Nações Unidas. 

Enfim, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
ao finalizar este Relatório, devemos informar a nos
sa crescente estranheza diante do atraso de paga
mentos dos países membros da ONU, sendo de sa
lientar, nesse aspecto, a liderança dos Estados Uni
dos da América do Norte e também, infelizmente, do 
Brasil. 

Sr_ Presidente, gostaria, ao encerrar este pro
nunciamento, de fazer uma observação. Solicitei, e 
sei que V. EJtll a deferirá, a anexação a este pronun
ciamento - que é, em verdade, um relatório de nos
sa estada como Observador Parlamentar na ONU, 
durante a primeira quinzena de dezembro - do dis-

curso proferido pelo ilustre Embaixador Celso Luiz 
Nunes Amorim no plenário da Assembléia-Geral das 
Nações Unidas. Entretanto, Sr. Presidente, não pos
so deixar de estranhar Aão ter conseguido, apesar 
do esforço que fiz - inclusive fui eu, como Presiden
te, quem criou o Serviço de Tradução do Senado -
durante vários e vários dias, que esse discurso vies
se a ser traduzido para o português. Por isso, segue 
o discurso anexado em inglês, o que não me agrada, 
pois gostaria que constasse nos Anais na língua por
tuguesa. 

Solicito, pois, a V. EJtll, que tome providências 
nesse sentido. 

Muito obrigado. 

DISCURSO DO SR. SENADOR NA
BOR JÚNIOR, PRONUNCIADO NA SES
SÃO DO DIA 9-2-98 E RETIRADO PARA 
REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 201, § 
22 , DO REGIMENTO INTERNO. 

O SR_ PRESIDENTE (José Bianco) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, por vinte 
minutos. 

O SR- NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, não havia programado vir à tribuna 
do Senado na tarde de hoje. Mas o pronunciamento 
do Senador Guilherme Palmeira, .da Representação 
de Alagoas, convocou-me a enfocar um tema atual, 
que considero da maior importância para a vida do 
País: a reforma política. 

Gostaria de citar, preliminarmente, que foi 
constituída pela Mesa do Senado Federal - e está 
em funcionamento - uma Comissão Especial, presi
dida pelo Senador Humberto Lucena e tendo como 
Relator o Senador Sérgio Machado, cujo objetivo é 
apresentar sugestões, receber contribuições e ofere
cer ao Plenário do Senado e, posteriormente, à Câ
mara dos Deputados, um projeto de lei sobre a refor
ma política brasileira. 

O Relator da Comissão já apresentou seu pa
recer preliminar, que foi aprovado. Depois de anali
sar as emendas dos demais Membros, S. ExA apre
sentará a versão final do seu voto, que será, então, 
submetido ao Plenário · para debates e votação. 
Aquela versão preliminar sugere não só uma série 
de modificações à Legislação Ordinária existente 
mas, também, algumas Emendas à atual Constitui
ção Federal, no intuito de adequá-la aos princípios 
que defendeu. 

Embora eu não seja membro da Comissão, tive 
a honra de receber convite do Presidente, Senador 
Humberto Lucena, para participar de algumas reu-
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nióes. E nelas ouvimos depoimentos de autoridades 
do Poder Judiciário, de Governadores de Estados, 
de Parlamentares dotados de notório conhecimento 
da legislação eleitoral e partidária; compareceu a • 
uma das reuniões, por exemplo, o então Presidente 
do Tribunal Supérior Eleitoral, Ministro Carlos Valio
so, que fez excelente exposição acerca das mudan
ças sugeridas pela Corte para atualizar o Código 
Eleitoral Brasileiro, que data de 1950. Expuseram 
suas opiniões, da mesma fonna, Governadores, 
como Mário Covas, de São Paulo; Cristóvam Suar
que, de Brasília; Antônio Britto, do Rio Grande do 
Sul; assim como vários Deputados Federais e Sena
dores que dominam as nuanças da matéria. 

Creio ser hora de cumprir o dever de extemar, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, algumas opiniões 
pessoais sobre a proposta de reforma política. São 
fruto de uma longa jornada na vida pública, seme
lhante às dos demais Parlamentares, cada qual de
fendendo teses às quais outros, democraticamen-
te, são contrários. Ainda há pouco, ouvi o Senador 
Guilherme Palmeira dizer que é favorável à des
coincidéncia das eleições, evitando espaços maio
res entre as federais/estaduais e as municipais; 
segundo S. Ex", manter a fórmula atual, de eleiçõ
es a cada dois anos, tem o condão de evitar tanto 
a municipalização quanto a federalização das eleiÇões. 
Ou seja, para o nobre representante das Alagoas 
e outros colegas, seria importante preservar a 
atual periodicidade, mesmo que isso provoque os 
ônus financeiros e sociais de uma eleição a cada 
biénio. 

Defendo tese oposta, a da coincidência geral 
de eleições. Cheguei, mesmo, a apresentar, no pe
ríodo da Revisão Constitucional, Emenda nesse sen
tido que, infelizmente, não alcançou os resultados 
esperados - fato que causou uma forte decepção, 
pela convicção de que um dos males da atual demo
cracia brasileira é exatamente a falta de coincidência 
de mandatos. 

Teremos quase eleições gerais em 1998 -
para Presidente da Repúbtica, Governadores de Es
tado e do Distrito Federal, Senadores, Deputados 
Federais, Estaduais e Distritais - complétando-se o 
ciclo logo depois, no ano 2000, com a escolha dos 
novos Prefeitos e Vereadores. Tal fratura cronológi
ca e orgânica resulta em inegável prejuízo ao bom 
desempenho global da administração pública e do 
atendimento aos cidadãos, trazendo evidentes da
nos ao entrosamento das diversas esferas de poder 
e de representatividade. Não existe, por· exemplo, 
uma interação Governadores/Prefeitos, porque.-. 

quando um Governador assume, os Prefeitos prati
camente estão saindo, sobretudo os que são candi
datos, e a maioria o é, a Deputado Estadual, Fede
ral, etc. A experiência que ternos colhido, em todos 
esses anos, é no sentido de que todo, ou quase todo 
Prefeita: conta exercer efetivamente pouco mais de 
um ano do mandato, pois já toma posse pensando 
em concorrer a outro cargo,, de natureza completa-
mente distinta. · 

O resultado é, como não poderia deixar de ser, 
uma verdadeira e maléftca descontinuidade adminis
trativa! 

O Partido que ganha uma eleição para Gover
nador, por exemplo, corre o risco de ter a maioria 
dos Prefeitos do Estado contra ele, porque todos fo
ram eleitos dois anos antes, em circunstâncias dife
rentes. 

O ideal seria que as eleições -todas as eleições 
- ocorressem num mesmo momento, propiciando a 
um Partido ou a uma coligação partidária a formação 
de sólidas bases político-administrativas, ·desde o 

•• ' l 
Palácio· do Planalto e do Congresso Nac•oilal até a 
maioria dos Governadores, dos Prefeitos, dos Depu
tados Estaduais e dos Vereadores, capacitando-se, 
destarte, a realmente assumir a liderança e imi'estir
se de responsabilidades concretas no que toca à ad
ministração pública nos três níveis. 

Da fonna como está ocorrendo, todavia, o que 
se vê é uma série de prejuízos, que castigam não 
apenas o bom desempenho das máquinas adminis
trativas, mas, pior ainda, causam danos à própria 
consolidação do regime democrátiCO em nosso país. 

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL- TO) - Permite
me V. Ex- um aparte? 

. O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) -Ouço 
o nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL- TO)- Nobre 
Senador Nabor Júnior, não poderia deixar de con
gratular-me com V. Ex" pela manifestação a respeito 
da· necessidade imperiosa de uma refonna político
partidária ampla, geral e duradoura. A cada dois 
anos, estamos legislando sobre eleições. O nobre 
Senador Guilherme Palmeira também já expôs seu 
ponto de vista, que coincide com o de todos nós 
desta Ossa. Evidentemente, após as eleições gerais 
de outubro, haveremos de nos debruçar sobre aquilo 
que gostaríamos de chamar de código eleitoral da 
nova sistemática político-partidária em nosso País. 
Aqui se travarão debates importantes sobre temas 
como este a que V. Ex" se refere: uma proposta 
para coincidências de mànclatos. Também apresen
tei a mesma proposta. Comungo com tudo o que V. 
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Ex" disse. Pensamos que é mais democrático, me
nos dispendioso e favorece menos a corrupção. 
Para mim, esse ponto é de vital importância, porque 
há várias pessoas - poderíamos dizer que são do 
"cardinalato• da política nacional - que discordam 
desse nosso ponto de vista. Apresentei uma propos
ta, que me parece ter sido acolhida pela Comissão, 
presidida pelo eminente Senador Humberto Lucena, 
que trata da institucionalização do voto facultativo. 
Sei que muitos são favoráveis e muitos são contrá
rios a esse posicionamento. Eu gostaria de cumpri
mentar V. Ex", que, como o Senador Guilhenne Pal
meira, traz a debate este importante assunto. Por 
certo, ele haverá de ser a tõnica dos nossos traba
lhos assim que tivermos cessado os efeitos da elei
ção deste ano. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Agra
deço a valiosa contribuição prestada por V. E;xll à 
discussão do tema que hoje trago à tribuna da 
Casa. Mas o problema vai muito além da falta de 
coincidência geral de mandatos, embora julgue 
que aí reside um dos grandes males de nosso re
gime. Outro ponto polêmico é o voto distrital, que 
alguns defendem e outros condenam. De minha parte, 
continuo defendendo a plena pennanência do voto 
proporcionaL 

E não encontro qualquer dificuldade em justifi
car minha discordância quanto à implantação do 
voto distrital, que, como sabemos, é utilizado na 
maioria dos países que praticam o Parlamentaris
mo. Penso, mesmo, ser o sistema adequado. àque
le regime, já que no Presidencialismo sua adoção 
se tornaria bem complexa, inclusive por sabennos 
que o voto distrital só beneficiará.os grandes ·Esta
dos. Dividir Estados pequenos. em distritos será 
muito difícil! · 

Os pequenos Estados do Norte e .do Nordes
te são vítimas de intennitentes campanhas voltadas 
para a redução de suas bancadas na Câmara dos 
Deputados. Basta uma pequena consideração arit
mética para constatar-se: caso venhamos a adotar o 
voto distrital, essas pequenas Unidades viverão uma 
situação, na prática, de votações pelo sistema pro-

- porcional - desmentindo os supostos avanços insti
tucionais alardeados pelos adeptos da mudança. 

É simples. Para não perder-me em divagações 
complexas ou citações de outras realidades, dou o 
exemplo do Estado do Acre, com sua representação 
de oito Deputados, igual às do~ menos populosos da 
~ederação e semelhante às de outros cujo contin
gente habitacional é pouco maior, corno Rondônia, 
Amazonas, Sergipe, Amapá e Roraima. Os podere-

ses, principalmente do Centro-Sul, querem reduzir 
para três ou quatro o número de seus Deputados, o 
que viria abrir vaga para aumentar as próprias repre
sentações, tomando ainda mais esmagadora a pre
sença no plenário das bancadas de São Pauto, Mi· 
nas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, etc. 
Ao dividir-se um Estado pequeno como o Acre, com 
vistas à implantação do voto distrital misto, nos ter
mos da proposta do Senador Sérgio Machado, dois 
Deputados serão eleitos pelo sistema proporcional e 
dois pelo sistema distrital, o que causará uma tre
menda confusão. 

Esse é um ponto polêmico que suscitará deba
tes bastante acalorados na Casa e em todos os ce
nários políticos do País. 

Outra questão, abordada pelo próprio Senador 
Carlos Patrocínio em seu aparte, é o voto facultativo, 
também usado em vários países, inclusive nos Esta
dos Unidos e na Inglaterra. Creio que ainda não é o 
momento-adequado para adotá-lo. A nossa demo
cracia ainda é muito incipiente; é aquela "plantinha 
tenra• de que falava Otávio Mangabeira. Não temos 
uma democracia consolidada, porque a própria na
cionalidade ainda não encontrou sua estabilidade, 
em termos econômicos e sociais; o nosso eleitorado 
ainda não está suficientemente conscientizado da 
sua responsabilidade de eleger representantes sé
rios e honestos para defender seus legítimos interes
ses e aspirações nas Casas Legislativas e nos Go
vernos Federal, Estaduais e Municipais. O melhor 
reflexo disso está no fato de que já vimos, em Esta
dos altamente desenvolvidos, os eleitores elegerem 
rinocerontes corno Vereadores e votarem em maca
co, assim como já votaram num bode em Pernambu
co •. E assim por diante. 

Recém-saído das trevas do arbítrio e da cassa
ção de muitas esperanças político-sociais, o cidadão 
comum ainda não está suficientemente amadurecido 
para que mudemos o critério eleitoral, de voto obri
gatório para voto facultativo. 

Vejo no plenário a figura sempre notável do 
Senador Bernardo Cabral, que foi o Relator-Geral da 
Assembléia Nacional Constituinte, cuja privilegiada 
memória atestará ter sido o sistema de voto obriga
tório um dos temas mais debatidos na época - dis
cussão que se encerrou num quase consenso a fa
vor de sua permanência, exatamente pelas razões 
que acabei de citar. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM)- V.~ 
concede-me um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC) - Ouço 
V. EJc!l com prazer. 
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O Sr. Bernardo Cabral (PFL -AM)- Eminen
te Senador Nabor Júnior, como este País é muito 
grande, os problemas de uma Região não são os 
mesmos de outra. V. Exª mencionou a peculiaridade 
do seu Estado, incluindo o meu, na representação. E 
os Estados do Sul reclamam, porque têm menos 
representantes, na proporção eleitoral. V. Exª tem 
mais do que razão, Senador Nabor Júnior, em fazer 
esse registro quanto ao lado numérico das nossas 
regiões. Em primeiro lugar, com oito Deputados, já 
há um problema que se agiganta: nenhuma daque
las regiões isoladamente conseguirá aprovar um 
projeto do seu Deputado se ele não se unir com a 
Bancada do Nordeste ou com a do Centro-Oeste. É 
humanamente impossível um Parlamentar da Câma
ra Federal, por maior que seja o seu valor pessoal e 
intelectual, agigantar-se e ter o peso de uma repre
sentação de um Estado maiOr. V. Exª diz bem: há 
que se distinguir a peculiaridade do Norte, do Nor
deste, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, para 
que se leve a cabo uma circunstância que só se apli
caria em determinada região, mas que é falha para 
outras. Quanto à escala que V. Exª faz, relativa ao 
voto facultativo e ao obrigatório, realmente o ideal 
seria que tivéssemos o voto facultativo. No entanto, 
na realidade, o que V. Exª aponta é exatamente ou
tro caminho: numa região inóspita, difícil, numerica
mente já inferiorizada pelo eleitorado que possui, 
não há como compelirmos à obrigatoriedade do 
voto. O outro ponto é o que V. Exª colocou bem, típi
co do sistema parlamentarista, ao qual me filio e o 
defendendo: o voto distrital. Como poderemos ter 
esse tipo de voto no sistema presidencialista? São 
temas que merecem a reflexão que V. Exª está a fa
zer. Só o interrompi para dizer que aprecio o posicio
namento de V. Exª que, como ex-Governador do seu 
Estado, conhece muito bem tanto o lado executivo 
quanto o legislativo. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Agra
deço a V. Exª, Senador Bernardo Cabral. O aval ex
presso em sua competência jurídica e sua experiên
cia legislativa reforça minha convicção na defesa do 
voto obrigatório. 

Aduzo, ainda, algumas considerações em re
púdio às pretensões de criar o voto facultativo, que, 
a meu ver, viria privilegiar dois segmentos: a militân
cia ideológica e o interesse do poder económico. As 
parcelas ideologicamente ·definidas não deixam de 
comparecer às eleições, já que têm interesse na vi
tórié!"· de seu partido; de outra parte, a influência do 
poder económico se expressa no balcão de votos e 
quem tem mais dinheiro põe mais eleitores perante· 

as umas da seção eleitoral para votar. Quem não ti· 
ver dinheiro nem bandeira ·radical encontrará eviden
te dificuldade para motivar os demais eleitores, que 
não se enquadrarem nas categorias citadas acima, 
do ideologismo ou do tráfico financeiro. 

O voto facultativo, portanto, viria favorecer es
sencialmente aqueles dois segmentos. 

Mas existem propostas altamente desejáveis e 
necessárias, diria, até mesmo, carentes de implanta
ção urgente - pontos fundamentais como a fidelidade 
partidária, que tem sido muito debatida, questionada 
e exigida pela classe política brasileira. Não se trata 
de abstração moralista Sem fidelidade partidária, ja
mais teremos partidos fortes e consolidados em nos
so País. 

A Folha de S.Paulo publicou uma estatística, 
na última quinta-feira, a respeito da atuação e fre
qüência de Deputados e Senadores. A pesquisa co
briu desde os votos de cada um quando da tramita
ção de propostas importantes tais como as das re
formas Administrativa e a da Previdência até a rotati
vidade partidária nesta legislatura, apurando que 
mais de cem Parlamentares, na Câmara dos Depu
tados e no Senado Federal, mudaram de partido 
desde a posse, em 1995. Eleitos por um Partido, 
mudaram-se para outro, ou para outros. Há casos 
de Parlamentares que, nesta legislatura, mudaram 
de Partido quatro vezes! 

• Rca difícil assim, Sr. Presidente, termos parti
dos fortes e consolidados, que realmente repre
sentem a cidadania nas Casas Legislativas e nos ór
gãos executivos, porque aqui no Brasil pode-se mu
dar de partido com a mesma freqüência com que se 
muda de camisa. Não se exige um compromisso do 
candidato para permanecer no partido após as elei
ções. O partido dá-lhe a legenda, muitas vezes cus
teia parte das suas despesas de campanha; ele é 
eleito, mas, quando chega aqui, vai para outra le
genda e, com isso, às vezes transforma a maioria 
em minoria. 

O PMDB, meu Partido, foi grandemente preju
dicado nesta legislatura, tanto na Câmara dos Depu
tados quanto no Senado Federal: elegemos em 
1994 a maioria nas duas Casas, mas nelas, hoje, so
mos a segunda ou terceira Bancada. Inverte-se toda 
a intenção do voto, decepciona-se o cidadão. 

Tenho afirmado freqüentemente: o mandato 
não pertence ao seu detentor, mas ao partido que o 
elegeu. O eleitor vota nos nomes de uma legenda e 
assim o seu pronunciamento é contabilizado pela 
Justiça; muitas vezes nem se indica uma pessoa, 
sufraga-se pura e simplesmente o Partido. Mas, no 
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fim, não se impõe qualquer compromisso ou lealda
de para com a intenção do votante ou dos demais 
candidatos, cujos votos se somam para dar o quo
ciente eleitoral dos finalmente ·escolhidos. Muitos 
eleitos trocam celeremente de partido. 

Então, se não houver realmente o restabeleci
mento da fidelidade partidária em nosso País, jamais 
teremos partidos autênticos e fortes para consolidar, 
cada vez mais, a democracia. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - V. 
ExA permite-me um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Com 
muito prazer, Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Ouço 
V. ExA com satisfação, porque presido a Comissão 
de Reforma Política, a que V. EJcll tem dado toda a 
colaboração, e um dos temas já aprovados naquela 
Comissão para seguir adiante, em termos de refor
ma constitucional, foi justamente este: o de encon
trarmos uma solução para evitar a infidelidade parti
dária impune. Não se compreende, como diz V. ExA, 
que um cidadão seja eleito por uma legenda e que a 
deixe por pura conveniência pessoal ou política, 5em 
que haja pelo menos um processo, com amplo direi
to de defesa, para que afinal o Partido que o elegeu 
possa expulsá-lo de seus quadros. Quero dizer a V. 
ExA que, lamentavelmente, as reformas políticas, ao 
que tudo indica, só poderão ser objeto de apreciação 
após as eleições deste ano, porque estamos num 
ano atípico. No entanto, temos que fazê-las o mais 
rápido possível. E entre elas a que se avulta para 
mim como de maior importãncia é esta a que V. ExA 
se refere. Por exemplo, sou presidencialista, embora 
hoje tenha uma inclinação já parlamentarista. Sei 
que V. ExA também é presidencialista. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Sou 
parlamentarista, Senador Humberto Lucena. Gosta
ria de deixar bem clara essa convicção. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Pois 
bem, para chegarmos amanhã ao parlamentarismo, 
temos que ter partidos fortes, porque sem isso não 
poderemos. de maneira nenhuma, ter um governo 
de gabinete no Brasil. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) -Muito 
obrigado, Senador Humberto Luéena. Acentuei aqui 
o fato de que a Comissão Temporária constituída 
para anafiSar a reforma política no País, presidida 
por V. ExA, já recebeu do Relator, Senador Sérgio 
Machado, um relatório preliminar que está sendo 
discutido, para posterior votação - após recebimento 
de emendas - no plenário do Senado Federal e, 
posteriormente, na CâmaP dos Deputados. 

Gostaria de encerra_r meu pronunciamento, Sr. 
Presidente, chamando a atenção para um fato que 
considero sobremodo relevante e, para nós, repre
sentantes dos pequenos Estados da Federação, 
muito grave. Trata-se da proposta de reforma consti
tucional de autoria do Deputado Miro Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (José Bianco) -Solicito a 
V. ExA que conclua. Em que pese o tema ser muito 
interessante, o tempo de V. Exª já foi ultrapassado 
em alguns minutos. 

- O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Com 
a aquiescência de V. Ex", concluirei. 

A Emenda Constitucional apresentada pelo De
putado Miro Teixeira, que está tramitando na Câma
ra dos Deputados, estabelece novo período de revi
são da Carta Magna, de forma a permitir a implanta
ção de uma reforma política por meio do quorum de 
maioria absoluta. Ou seja, quer-se repetir a tolerân
cia numérica da época da reforma constitucional, 
realizada cinco anos após a promulgação da Consti
tuição de 1988 - um período durante o qual pratica
mente nada foi aprovado, mesmo com o quorum re
duzido de três quintos para maioria absoluta. 

Não existe alternativa, a não ser o combate 
frontal e absoluto contra essa proposta. Se ela for 
aprovada, o que ocorrerá? Não é difícil prever que 
os grandes Estados da Federação - São Paulo, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, 
etc. - incluirão nessa reforma, como tema principal, 
a reformulação da representação proporcional dos 
Estados na Câmara dos Deputados. Tenho certeza 
absoluta de que tal será o item prioritário da reforma, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores; o objetivo é esse, 
porque, por meio do quorum de três quintos, será 
muito difícil mudar a representação. Já houve várias 
tentativas totalmente frustradas, porque a autodefe
sa dos pequenos Estados impediu a obtenção do 
quorum de três quintos. Mas, exigindo-se apenas 
maioria absoluta, será fatal o crescimento da repre
sentação de São Paulo, para 100 ou 120 Deputa
dos; a do Rio de Janeiro, para 70 ou 80 Deputados; 
a de Minas Gerais, para 90 Deputados - e aos Esta
dos do Norte e do Nordeste será concedido o 'privi
légio' de ter dois ou três Parlamentares. 

Durante o período chamado 'revolucionário', 
da Ditadura Militar, a representação mínima dos Es
tados foi fixada em três Deputados. Quando me ele
gi Deputado Federal pela primeira vez, em 1974, ha
via apenas essas três vagas para o meu Estado, 
mas é importante ressaltar que a Câmara tinha pou
co mais de 300 Parlamentares. Agora, a proposta 
que se quer impor ao Congresso Nacional visa a au-
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mentar consideravelmente a representação dos 
grandes Estados e reduzir a dos pequenos, sem re-· 
duzir a composição integral da Câmara dos Deputa
dos, o que viria alterar grandemente a atual propor
cionalidade no plenário e nas comissões. 

Então, trata-se, realmente, de uma proji)osta 
com cartas marcadas, cuja inconveniência tere
mos oportunidade de destacar aqui, já que seu ob
jetivo é prejudicar, exclusivamente, os Estados pe
quenos da Federação, como os das Regiões Norte 
e Nordeste. 

Atendo às recomendações da Presidência e 
encerro o presente pronunciamento, mas ressalto a 
disposição de retomar os temas nele tratados, que 
são a essência da democracia que defendo, com ar
dor e coerência, em toda a minha vida pública. 

Muito obrigado. 

ATA DA 20'1 SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 1998 

(Publicado no DSF, de 4 de fevereiro de 1998) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 02189, 1• coluna, 

Onde se lê: 

Aprovado. 
Por acordo de Lideranças, o Projeto de Lei do 

Senado figurará na Ordem do Dia da sessão delibe
rativa ordinária de amanhã. 

Leia-se: 
Aprovado. 
Por acordo de Lideranças, o Substitutivo da 

Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 
n2 249, de 1989, figurará na Ordem do Dia da ses
são deliberativa ordinária de amanhã. 

ATA DA~ SESSÃO NÃO DEUBERATIVA, 
EM 6 DE FEVEREIRO DE 1998 

(Publicada no DSF, de 7 de fevereiro de 1998) 

RETIFICAÇÕES 

No sumário da Ata, no item 1.2.3 - Pareceres, 

Onde se lê: 

N!!s õ7 a 69, de 1998, das Comissões de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Sociais e 
de Educação, respectivam~nte, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n2 78, de 1997 (n2 1.159/95, na Casa 
de origem), que institui normas gerais sobre despor
tos e dá outras providências. 

Leia-se: 

N"s 67-A, 68 e 69, de 1998, das-Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos So
ciais e de Educação, respectivamente, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n2 78, de 1997 (n2 1.159/95, 
na Casa de origem), que institui normas gerais sobre 
desportos e dá outras providências. 

............................................................................................... 
Na Ata, à página 02465, na numeração de Pa

receres, 

Onde se lê: 

PARECERES N2S 67, 68 E 69 

Pareceres nlls 67, 68 e 69, em reunião con
junta das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania, de Assuntos Sociais e de Educação, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n2 78, de 1997 (n2 1.159195, na Casa de ori
gem), que institui normas gerais sobre desportos 
e dá outras providências. 

PARECER N2 67, DE 1998 

(Da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania) 

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

Leia-se: 

PARECERES N2S 67 -A, 68 E 69 

Pareceres n2s 67-A, 68 e 69, em reu
nião conjunta das Comissões de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, de Assuntos 
Sociais e de Educação, respectivamente, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 78, 
de 1997 (n21.159195, na Casa de origem), 
que institui normas gerais sobre despor
tos e dá outras providências. 

PARECER N2 67-A, DE 1998 

(Da Comissão de Constituição, Jus
tiÇa e Cidadania) 

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

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

10.2-98 
Terça-feira 

1 Oh - Despacho interno 

15h30min- Sessão Deliberativa Ordinária do 
Senado Federal 



98 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

Ata da 26ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 11 de fevereiro de 1998 

6ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Artur da Tavola- Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Malda
ner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Su
plicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Flaviano Melo - Fernando Bezerra - Francelina Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Cama
ta - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Ja
der Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José 
Saad - José Samey - José Serra - Júlio Campos -
Júnia Marise - Laura Campos - Leomar Quintanilha 
- Leonel Paiva - Levy Dias - Lucídio Portella - Lú
cio Alcântara- Lúdio Coelho - Marina Silva - Marlu
ce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Otoniel 
Machado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina 
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire -
Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio 
Machado -Teotónio Vilela Rlho - Vilson Kleinubing 
- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 80 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secretário, em exercício, Senador 
Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expe
diente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OÁCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N2 25/98, de 9 do corrente, comunicando a 
aprovação das Emendas do Senado n% 3, 5, 6, 7, 9 
a 15, e a rejeição das de n% 1 ,2,4,e 8 ao "Projeto de 
Lei da Câmara n.2 7, de 1997 {n2 4.586/90, na Casa 
de origem) de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre o Transporte Multimodal de Car
gas e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 9-2-98) 

PARECER 

PARECER N2 74, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem nll 92, 
de 1998, do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, o nome do Sr. José Enaldo 
Rodrigues de Siqueira do Superior Tribu
nal Militar. 

A Comissão de Constituição, Justiça .e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 11-2-98 apre
ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Ro
meu Tuma (em anexo ao parecer), sobre a Mensa
gem n2 92, de 1998, do Senhor Presidente da Repú
blica, opina pela aprovação da escolha do Senhor 
José Enaldo Rodrigues de Siqueira para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. 

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998. 
- Bernardo Cabral, Presidente, - Romeu Tuma, 
Relator - Bello Parga - Elcio Alvares - Josaphat 
Marinho - Ramez Tebet- José lgnácio- Regina 
Assumpção - Beni Veras - Leonel Paiva - Se
bastião Rocha -José Eduardo Outra. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Romeu Tuma 

1 - O Senado Federal, por intermédio da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, é cha
mado a manifestar-se sobre a indicação, feita pelo 
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Presidente da República, nos termos da mensagem 
em epígrafe, do General-de-Exército José Enaldo 
Rodrigues de Siqueira, para exercer o cargo de Mi
nistro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorren
te da aposentadoria do General-de-Exército Antonio 
Joaquim Soares Moreira. 

2 - A Constituição Federal (arts. 52, III, a, e 
123, caput) atribui ao Senado Federal competência 
privativa para aprovar, previamente e por voto secre
to, a escolha dos Ministros do Superior Tribunal Mili
tar, após argüição em sessão pública. 

3- O art. 101, 11, 9, do Regimento Interno, con
fere a esta Comissão compe?encia para emitir pare
cer sobre indicações dessa natureza, obedecendo 
ao rito prescrito no art. 383. 

4 - Consta dos autos da presente mensagem o 
curriculum vitae do indicado, em obediência à pres
crição regimental do art. 383, a. 

5 - Servidor público militar de longa e bem-su
cedida carreira, o General-de-Exército José Enaldo 
Rodrigues de Síqueira sentou praça em 27 de feve
reiro de 1948 e foi promovido a Aspirante-a-Oficial 
em 13 de agosto de 1953. Galgou, a partir de então, 
todos os postos do Exército brasileiro: 2º Tenente, 
em 25 de março de 1954; 12 Tenente, em 25 de 
março de 1956; Capitão, em 25 de abril de 1959; 
Major, em 25 de dezembro de 1966; Tenente-Coro
nel, em 30 de abril de 1974; CoroneL em 25 de de
zembro de 1978, sendo as três últimas promoções 
por merecimento. Alcançou o generalato em 31 de 
março de 1986, quatro anos depois (31-3-90) foi pro
movido a General-de-Divisão e, em 25 de novembro 
de 1994, tomou-se General-de-Exército. 

6 - O eminente militar indicado cursou o primá
rio e o ginásio no Colégio Pedro 11, na cidade do Rio 
de Janeiro. Seus estudos militares tiveram início no 
22 Grau, cursado na Escola Preparatória de Cadetes 
de Porto Alegre. Participou, a seguir, do Curso da 
Arma de Infantaria a Academia Militar de Agulhas 
Negras. Esse curso, de nível superior, foi concluído em 
1953. Seu desenvolvimento acadêmico, em curso equi
valente ao de pós-graduação, ocorreu na Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, no Curso de Aperfeiçoa
mento de Oficiais, o qual, realizado em 1964, lhe permi
tiu o acesso ao posto de Oficial Superior. Por fm ainda 
no plano acadêmico, o General-de-Exército José Enaldo 
Rodrigues de Siqueira concluiu, em 1969, na Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército, o Curso de Altos 
Estudos Militares, equivalente ao doutorado, que 
constitui requisito indispensável para concorrer ao 
generalato e integrar Estados-Maiores de Grandes 
Unidades e Grandes Comandos da Força Terrestre 

7- Dentre os cursos de especialização que o 
General-de-Exército José Enaldo Rodrigues de Si
queira realizou, destacam-se a Escola Superior de 
Guerra da França (de 1976 a 1978}, e o curso de 
Ciências Administrativas, na Faculdade Moraes Jr. 
no Rio de Janeiro. 

8 - O General-de-Exército José Enaldo Rodri
gues de Siqueira desempenhou, em sua profícua 
carreira militar, funções expressivas em significativas 
áreas. Como oficial subalterno comandou pelotão no 
12 Regimento de Infantaria e no 1º Batalhão de Polí
cia do Exército. Foi ainda Instrutor na Academia Mili
tar das Agulhas Negras. Já capitão, comandou com
panhia no 1º Batalhão de Polícia do Exército e presi
diu o respectivo Conselho de Justiça. Ofteial supe
rior, foi instrutor da Eceme, adjunto da Seção de 
Operações do Estado-Maior do Exército, chefe da 
Seção de Operações da lnspetoria-Geral das Polí
cias Militares, comandante da Escola Preparatória 
de Cadetes do Exército, subchefe e chefe do Gabi
nete da Secretaria Geral do Conselho de Segurança 
Nacional, Chefe da Seção de Planejamento Opera
cional do Estado-Maior do Exército. 

9 - Ressalte-se, no currículo do General-de
Exército, José Enaldo Rodrigues de Siqueira, o exer
cício, na condição de Oficial-General do Exército 
Brasileiro, das funções de Chefe do Estado-Maior do 
Comando Militar da Amazónia, de Comandante da 
12" Brigada de Infantaria Motorizada, de Diretor do 
Ensino Preparatório e Assistencial, de Diretor de 
Formação e Aperfeiçoamento, de Subcomandante e 
Subdiretor de Estudos da Escola Superior de Guer
ra, de Vice-Chefe e Chefe do Departamento de En
genharia e Comunicações e, por fim, de Secretário 
de Ciência e Tecnoiogia. 

10- O General-de-Exército José Enaldo Rodri
gues de Siqueira teve sua carreira profissional abri
lhantada com inúmeras condecorações, nacionais e 
estrangeiras. No Brasil, recebeu a Medalha do Paci
ficador, a Medalha de Mérito Santos Dumont, a Me
dalha de Mérito Tamandaré, a Medalha de 40 anos 
de Bons Serviços com Passador de Platina, a Meda
lha do Serviço Amazónico com Passador de Bronze, 
a Ordem do Mérito Militar - Grã-Cruz, a Ordem do 
Mérito Naval - Grande Oficial, a Ordem do Mérito 
Aeronáutico - Grande Oficial, a Ordem do Rio Bran
co - Oficial, a Ordem do Mérito das Forças Armadas 
- Grande Oficial, a Grande Medalha da Inconfidên
cia (Minas Gerais), a Ordem do Mérito Legislativo 
(Minas Gerais), a Ordem do Mérito Legislativo Muni
cipal (Belo Horizonte) e a Medalha Alferes Tiraden
tes (PM de Minas Gerais). 
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Diante do exposto, entendemos que os Senho
res Senadores integrantes da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania dispõem de suficientes 
elementos para deliberar sobre a indicação presi
dencial. 

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998. 
- Bernardo Cabral, Presidente - Romeu Tuma, 
Relator. 

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

Há oradores inscritos. 
Tratando-se de sessão extraordinária, o tempo 

disponível para os oradores que ocuparão a tribuna 
será de cinco minutos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Sr"s. 
e Srs. Senadores, diante da atitude do Governo bra
sileiro de expressar ou insinuar apoio ao possível e 
cada vez mais anunciado ataque militar dos EUA ao 
Iraque, sem que tenhamos ouvido do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso ou do Ministro Luiz Feli
pe Lampreia um aceno de maior esforço de media
ção por uma solução pacífica, faz-se necessário re
cordarmos a nossa tradição diplomática e apontarmos 
o que diz a Constituição brasileira em seu art. 42_ 

Segundo esse dispositivo, a República Federa
tiva do Brasil rege-se nas suas relações internacio
nais pelos seguintes princípios, entre outros: a não
intervenção, a igualdade entre os Estados, a defesa 
da paz e a solução pacífica dos conflitos. 

A maneira como o Presidente e o Ministro das 
Relações Exteriores expressaram ·o apoio à possível 
ação militar dos EUA contrasta com outros episódios 
relevantes de nossa história, dentre os quais o men
cionado pelo Deputado Almino Afonso, em seu livro 
Raízes do Golpe (Marco Zero, 1988), sobre o gover
no João Goulart. Em 1962, o Presidente John Ken
nedy enviou-lhe uma carta informando que os EUA 
estavam prestes a agir militarmente em Cuba, em 
função da presença de mísseis da URSS nesse 
país, e propôs ao Presidente brasileiro que seus as
sessores militares discutissem com os dos EUA as 
ações que se fizessem necessárias. O Presidente 
João Goulart, de pronto, respondeu-lhe, através de 
uma carta educada e firme, que não concordava 
com aquela ação. Propôs, através da negociação, o 
desarmamento de Cuba com a garantia recíproca de 
não-invasão. Esse episódio será relembrado pelo 
ex-Deputado Plínio de Arruda Sampaio, em editorial 

no próximo número do Correio da Cidadania, do 
qual é diretor. 

Em 1991, em que pese tivesse havido uma 
grande coalizão de países, com o apoio da maioria 
do Conselho de Segurança da ONU e de algumas 
nações árabes para a intervenção militar no Iraque, 
o Governo brasileiro preferiu manter uma posição 
mais independente. Até mesmo o Presidente Collor 
teve uma atitude mais adequada do que a que está 
tendo o atual Governo. 

Contrasta também com a atitude de outros go
vernos, que têm sido muito mais enfáticos com res
peito à necessidade de maiores negociações diplo
máticas. O Presidente Boris Yeltsin, em resposta à 
observação por parte da Secretária de Estado dos 
EUA, Madeleine Albright, de que a paciência dos 
EUA já estava se esgotando, afirmou que ainda ti
nha muita paciência para a realização de um esforço 
diplomático, tomando ações efetivas nessa direção. 
Também os Governos da França e de todos os paí
ses islâmicos estão empenhados numa solução pa
cífica. 

As ameaças de ataque iminente dos EUA são 
mais incompreensíveis ainda no momento em que o 
Iraque convidou os congressistas norte-americanos, 
acompanhados de quaisquer especialistas, a fazer 
as inspeções que desejarem. A situação toma-se 
kafkiana ao recordarmos que foram os EUA os 
maiores responsáveis em armar o Iraque, sob o go
verno de Saddam Houssein, na guerra contra o Irã, 
então governado pelo Aiatolá Khomeini. Naquela 
época, o Brasil também vendeu quantidade significa
tiva de equipamentos bélicos para o mesmo Iraque. 

Na postura do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, preocupa-nos a "macunaímica" combina
ção de subserviência com dubiedade apontada por 
Plínio Sampaio. TIVemos uma nota ambígua do lta
maraty, declarações açodadas do Ministro das Rela
ções Exteriores e desmentidos confusos do Porta
voz da Presidência. Em sua entrevista, anteontem, 
dia 9, à 1V Senado, o Presidente Fernando Henri
que esteve longe do desempenho altivo de outros 
Presidentes no passado, que recordaram aos Che
fes de Estado dos Estados Unidos os princípios ba
silares da Diplomacia brasileira. Ainda que houvesse 
afirmado que •a posição do Brasil é de insistir na 
questão diplomática" e que o Brasil apóia •a decisão 
do Conselho de Segurança que manda que o Iraque 
mostre se tem ou não arsenais de guerra bacterioló
gica", não demonstrou qual a ação de mediação que 
o Brasil estaria realizando. Para o observador aten
to, a frase do Presidente - 'Mas não vamos poder, 
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de forma nenhuma, ficar de braços cruzados vendo 
guerra bacteriológica. Isso não. • - indica uma predis
posição de apoiar o ataque. 

Será que, conforme apontou Carios Heitor 
Cony, no Jornal Folha de S. Paulo, ontem, o Presi
dente Fernando Henrique está atrás dos elogios e 
afagos da única superpotência existente? É preciso 
ter cuidado para não se afastar do empenho que 
toda a humanidade espera para que haja uma solu
ção pacífica. Não seja, Presidente Fernando Henri
que, um dos marionetes classificados por Winston 
Churchill como "aqueles que aquecem as mãos na 
lareira do invasor", conforme ontem ressaltou, adver
tindo, Carios Heitor Cony. 

O Sr. Gerson Camata (PMDB - ES) - Permi
te-me V. Elé-! um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) -
Com muita honra, Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camata (PMDB - ES) - Sena
dor Eduardo Suplicy, mais uma vez dirijo-lhe um 
aparte para discordar de V. Elé-!, infelizmente. Vi e 
ouvi o pronunciamento do Presidente Fernando Hen
rique. Sua Excelência, primeiro, prega que se esgo
tem todas as tentativas diplomáticas para resolver o 
impasse. E o que está gerando o impasse? Um país 
invadiu outro país, praticou ali atos de crueldade ina
ceitáveis para a humanidade, teve que ser retirado 
de lá, perdeu uma guerra e se rendeu incondicional
mente. E nesse ato de rendição, ele se submetia à 
inspeção das Nações Unidas. Pois, há um ano, esse 
país está se negando a permitir a inspeção. Ora, No
bre Senador, há um ano tenta-se, por todos os 
meios diplomáticos - e acho que temos que persegui
los até o último instante -, evitar que esse país conti
nue a produzir armas bacteriológicas, armas químicas, 
que são proibidas pelos estatutos das Nações Unidas. 
Se as tentativas diplomáticas se esgotarem, só haverá 
uma alternativa: o cumprimento da resolução da ONU 
referente ao país que perdeu a guerra e que se rendeu 
incondicionalmente. Qual deve ser a nossa atitude? 
Pedir aos diplomatas do Iraque que exortem seu go
verno a cumprir o tratado de rendição incondicional 
que assinou. Esse é o pedido que tem que ser feito, e 
não pedir ao outro país que não faça ameaças ao Ira
que. Este, efetivamente, não está cumprindo a rendi
ção incondicional que assinou, em uma guerra que ele 
provocou ao invadir um país pequeno, praticamente 
desarmado, indefeso, alegando ser território iraquiano. 
Guerras de conquista já estão ultrapassadas há muitos 
e muitos anos na história da humanidade. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Permite
me V. Ex' um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) -
Sr. Presidente, sei que o meu tempo já está se esgo
tando, mas gostaria de pedir a V. Exª que me permi
tisse ainda ouvir o aparte do Senador Pedro Simon e 
responder, com muita brevidade, às intervenções fei
tas ao meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Pois não. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Ouvi o 
Presidente Clinton falando sobre a invasão; o Pri
meiro-Ministro inglês também falou, mas, quando 
chegou à Inglaterra, teve que recuar. A França, a 
Alemanha e outros países são contrários. O Brasil é 
contrário. O Chanceler do Brasil é a favor e agora 
estou vendo que o meu querido amigo Camata tam
bém é a favor da invasão. Tenho muito carinho pelo 
Senador Camata, mas não é essa a linguagem que 
se deve usar. Houve efetivamente uma decisão da 
ONU e é claro que somos favoráveis a ela. Sem dú
vida, o Iraque está abusando, está se equivocando: 
é claro que ele deve deixar os representantes da 
ONU continuar a inspeção. É claro que somos radi
calmente contrários, o mundo é contrário a uma 
guerra bacteriológica. O Iraque não se atreveria a fa
zer uma coisa dessas, porque o mundo se levantaria 
contra ele. Mas daí a fazer esse tipo de ameaça, ale
gando estar cumprindo decisão da ONU?! Quantas 
decisões da ONU são desprezadas pelos america
nos?! Sabemos que elas existem, mas nem se toma 
conhecimento delas! O Governo, o Presidente da 
República, o Chanceler, todos nós podemos dizer. 
•somos radicalmente contra a guerra bacteriológica". 
Mas dizer que somos favoráveis à invasão, a que se 
bombardeie, se massacre esse país mais uma vez, 
principalmente sabendo-se que as decisões nos Es
tados Unidos sempre são tomadas em função da 
simpatia ou antipatia do Sr. Presidente americano 
em relação ao assunto?! O Sr. Clinton está fazendo 
essa jogada para tentar sair das manchetes que o 
envolvem em escândalos sexuais. V. Ex' faz um 
pronunciamento muito oportuno. O Ministro das Re
lações Exteriores foi muito infeliz, quando, ao sair de 
uma reunião com o Presidente da República, disse 
que era favorável à invasão. Mas houve o desmenti
do do Presidente; vi, em todos os jornais, Sua Exce
lência dizer que nunca pensou na possibilidade de o 
Brasil participar ou se manifestar com relação à inva
são. Declarou-se contrário à guerra bacteriológica
contra ela todos nós somos. Seria até o caso de reu
nirmos a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional e fazermos manifestação nesse sentido. 
Após as manifestações do Presidente, as coisas fo
ram colocadas em seus devidos lugares: o Brasil é 
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contra a guerra bacteriológica, mas não pensa em 
invasão. Com relação aos americanos, que me per
doem, mas é muito infeliz a posição que estão ado
tando de pressionar o Iraque. Que o Rei Hussein 
está extrapolando, todos concordam com isso, mas 
os americanos não podem querer cumprir sozinhos 
a ameaça de invasão. Eles não conseguiram o apoio 
nem dos países árabes nem dos países europeus, 
como Rússia, França e Alemanha; ninguém deu au
torização, ninguém concordou com a invasão. Agora 
eles vêm com a ameaça de que vão sozinhos, por 
conta própria, sem autorização nem concordância de 
ninguém. Já estão até mobilizando a sua frota. Até 
acho que podem mandá-la para a região do Golfo, 
podem coagir o Iraque, fazer o que quiserem; mas o 
Brasil não pode concordar com isso. Vamos deva
gar, porque hoje é lá, amanhã pode ser na América 
Latina ou até na América do Sul. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP)
Agradeço o aparte dos Senadores Gerson Camata e 
Pedro Simon. 

Quero aqui dizer que não tenho simpatia pelos 
métodos de Saddam Hussein, que obviamente se 
caracteriza como um ditador no Iraque. O Brasil, por 
outro lado, tem como um dos princípios básicos de 
sua diplomacia a autodeterminação dos povos, e, 
sobretudo, a procura de soluções pacífacas para os 
impasses. 

Também condeno a guerra bacteriológica e 
creio que tudo deve ser feito para que o Iraque não 
produza nenhum armamento desse tipo. Há que se 
fazer a inspeção, sim, mas o Iraque está dialogando 
a respeito de como será realizada essa inspeção. 
Muitos países, inclusive a Rússia e os países islâmi
cos, estão realizando um esforço muito grande para 
um entendimento. 

Senador Gerson Camata, Senador Pedro Simon, 
gostaria de ver, da parte do Governo brasileiro, uma 
colaboração muito maior para que se chegue a um en
tendimento, com iniciativas também para uma media
ção no sentido de encontrar uma solução pacífica. 

Fiquei um pouco preocupado com as declara
ções do Presidente Fernando Henrique Cardoso fei
tas em entrevista à TV Senado, em que Sua Exce
lência distingue a guerra bacteriológica daquilo que 
ocorre no Timor Leste. O Governo da Indonésia pro
moveu um massacre, um genocídio contra o povo 
do Timor Leste. Isso foi condenado pelo Conselho 
de Segurança da ONU, mas não houve uma ação 
como a que agora se pretende fazer contra o Iraque. 

Então, é precisá um esforço muito grande para 
se evitar a guerra no Golfo Pérsico e o uso de ar-

mas, que, obviamente, serão extraordinariamente 
mortíferas, destrutivas. Portanto, tudo o que se pu
der fazer deve ser feito, e o Brasil precisa se empe
nhar nessa direção para uma solução diplomática e 
pacífica, conforme está explicitado na nossa Consti
tuição. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 
palavra o Senador Otoniel Machado. 

Apelo a V. EJC! que se atenha aos cinco minu
tos, uma vez que temos onze oradores inscritos. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr-s. e Srs. Senadores, o Banco do Estado de Goiás 
é um dos três entre os 27 estabelecimentos bancá
rios pertencentes a governos de Estado que estão 
em boa situação financeira, segundo afirmou o Dire
tor do Banco Central para Assuntos de Reestrutura
ção do Sistema Financeiro Estadual, Paolo Zaghen. 

A reestruturação financeira dos bancos esta
duais exigirá que quinze deles sejam privatizados, 
extintos, ou se transformem em agências de fomen
to. Outros oito entraram no programa de reestrutura
ção, e os governos a que pertencem terão de capita
lizá-los. Um deles tem o prazo até 31 de março pró
ximo para definir entre as duas opções citadas. Ape· 
nas o Banco do Estado de Goiás, o BRB e o Parai
ban encontram-se em condições que dispensam o 
auxílio do Governo central. 

Faz-se necessário esse registro, porque o Ban
co do Estado de Goiás, sob o comando de seu Pre
sidente, Walmir Martins de Lima, com o total apoio 
do Governador Maguito Vilela, passou por uma pro
funda reformulação. Esse processo de ajustamento 
do BEG permitiu que o estabelecimento de crédito 
estadual goiano se destacasse entre os demais, não 
tendo solicitado nenhuma ajuda do Governo Federal. 

A política de readaptação do Banco do Estado 
de Goiás ao momento econômico do País exigiu a 
adoção de uma estratégia que estabeleceu padrões 
internos com vistas à competitividade. A reestrutura
ção administrativa e o programa de mobilização e 
potencialização de seu quadro de funcionários foram 
vitais para que o BEG chegasse ao seu atual está
gio. A definição estatutária no sentido de que seus 
recursos devem ser direcionados especialmente 
para o atendimento das pequenas e médias empre
sas, como forma de pulverizar o crédito e reduzir a 
margem de risco, foi outro fator que muito contribuiu 
para essa performance do Banco oficial goiano. 

Dessa forma, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores, é com satisfação que faço essa comunicação, 
registrando meus cumprimentos ao Governador Ma-
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guita Vilela e ao Presidente do Banco do Estado de 
Goiás, Walmir Martins de Lima. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem a 

palavra o Senador Lúcio Alcântara, por cinco minutos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, muitas ve
zes tenho sido, desta tribuna, uma voz para elogiar o 
Ministro Paulo Renato. Na minha opinião, é um dos 
setores onde o Governo vai melhor. Há muitos pro
blemas na área da educação, muitas dificuldades a 
serem vencidas, mas é uma área onde o Governo 
realmente tem sido criativo, com o apoio do Con
gresso, tanto do Senado como da Câmara, criando 
novos instrumentos de financiamento, fazendo gi
gantesco esforço para colocar todas as crianças na 
escola; para modernizar os instrumentos de aprendi
zagem; para melhorar a qualificação dos professo
res, inclusive os seus salários. Estou me referindo 
ao ensino fundamental. 

Mas também tenho sido um crítico da inação 
do Governo em relação ao ensino superior. Até o mo
mento, o Governo nada fez, ou fez pouquíssimo, em 
relação ao ensino do terceiro grau, a não ser afugentar 
para maciças aposentadorias aqueles que estavam 
vendo a hora de ter os seus direitos .comprometidos 
pela Reforma da Previdência e pela Reforma Adminis
trativa. Por isso, as universidades se esvaziaram de 
professores. As dificuldades para a manutenção dos 
hospitais de clínicas são tremendas. Muitos deles fe
charam e têm fechado sucessivamente as suas portas. 

Enfim, temos um professor universitário na 
Presidência da República; e temos um homem·da 
maior qualificação intelectual, um professor universi
tário, um ex-reitor, no Ministério da Educação, com 
grandes êxitos na área do ensino fundamental. 

Felizmente, hoje, o Governo anuncia, numa 
reunião que vai acontecer no Palácio do Planalto, 
um plano para melhorar, entre outras coisas, o salá
rio dos professores universitários que, efetivamente, 
estão na sala de aula, no ensino de graduação. O 
Ministro Paulo Renato tem dito que não será uma 
simples elevação de salário, mas sim um programa 
coeso, integrado e articulado para fortalecer as insti
tuições federais de ensino superior, inclusive melho
rando a condição salarial dos professores que esti
verem- volto a dizer- na sala de aula, no ensino de 
graduação, envolvidos com uma das atividades mais 
desgastantes, ainda que nobres, que é justamentE! o 
ensino, as aulas diárias, semanais, anos a fio, para 
formar profissionais de ensino superior. 

Congratulo-me com o Presidente Fernando 
Henrique e com o Sr. Ministro da Educação, aguar
dando, hoje, o anúncio dessas medidas nos seus 
detalhes, porque, em linhas gerais, elas já são do 
conhecimento de todos. Espero que as medidas pro
duzam efeitos que atenuem essa fatta de atenção 
para com o ensino superior. Há uma tentativa solerte 
de mostrar professores como marajás, como maus 
funcionários, como parasitas, e as universidades 
como locais de desperdício e má utilização de ver
bas públicas, fato que não corresponde à realidade. 
Não sei como as universidades brasileiras ainda es
tão em pé, pois, efetivamente, elas têm sido muito 
desconsideradas ao longo dos anos. 

Por isso, quero saudar as providências que o 
Presidente da República e o Ministro Paulo Renato 
anunciam hoje, como uma reversão desse quadro, o 
fortalecimento e o prestígio do ensino superior no 
Brasil, pelos menos daqueles que estejam a cargo 
do Governo Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra, por cinco minutos, ao Senador Sebas
tião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, como 
todos sabemos, ontem, o Partido dos Trabalhadores 
completou 18 anos de vida política, e, nesta oportu
nidade, quero congratular-me com esse Partido em 
nome do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e na 
condição de seu Líder no Senado. Estendo essas fe
licitações ao Partido dos Trabalhadores do Estado 
do Amapá, que, ontem, comemorou o aniversário do 
Partido indo mais além: lançou a governador do Es
tado o nome do Dr. Wagner Gomes, advogado de 
respeito no Amapá, duas vezes Presidente da OAB 
do Estado, cargo que ocupa ainda hoje. 

Mais do que o lançamento da candidatura do 
Dr. Wagner Gomes, o PT do Amapá mandou o reca
do claro ao atual Governador João Alberto Capiberi
be, que é do PSB, de que não deseja coligar em fa
vor da sua reeleição. O PDT, meu Partido, também 
já se definiu no mesmo sentido, pelo fato de que S. Ex.ll 
não tem prestado serviços relevantes à sociedade 
amapaense, mas sobretudo porque tentou aniquilar 
as lideranças políticas e os partidos aliados que 
compuseram, em 1994, a coligação que o elegeu Go
vernador e que me trouxe ao Senado da República. 

Em função dessa política de extermfnio dos 
partidos irmãos, dos partidos aliados e de suas lide
ranças, o PDT definiu que não apóia a reeleição e 
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tem nome próprio para disputar as eleições ao Go
verno do Estado. Provavelmente será o Deputado 
Waldez Góes, que foi candidato a prefeito nas últi
mas eleições, tendo ficado em segundo lugar com 
uma excelente votação, e que desponta, hoje, como 
uma liderança jovem no Estado, com todos os pré
requisitos para governar o Amapá 

Estamos trabalhando no Estado com uma 
grande possibilidade de composição entre PDT e 
PT, repetindo o que já aconteceu nas eleições para 
prefeito, em que - tomo a dizer - o candidato do 
PDT ficou em segundo lugar, disputando a eleição 
com o atual prefeito Aníbal Barcelos, que, por duas 
vezes, tinha sido Governador. 

Ao parabenizar o Partido dos Trabalhadores, 
faço votos de que possam avançar as conversaçõ
es, as negociações, as articulações, para que essa 
coligação se solidifique e venha, de fato, a se fortale
cer, porque, assim, poderemos disputar de igual 
para igual as eleições no Amapá e ter um governa
dor jovem, atuante e comprometido definitivamente 
com o destino do povo amapaense e com o futuro 
de engrandecimento e fortalecimento da economia e 
da justiça social, que certamente está reservado 
para o nosso Estado. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca

bral. (Pausa.) 
Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, 

por cinco minutos. 
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, SM. e Srs. Senadores, em 
Minas Gerais, particularmente em Belo Horizonte, já 
é por demais conhecido o Jornal da Cidade, sema
nário fundado pelo saudoso jornalista Jofre Alves 
Pereira, grande nome da imprensa mineira e nacio
nal, que dedicou toda sua vida a transformar o jornal 
num dos grandes veículos de comunicação social de 
Belo Horizonte e de Minas Gerais. 

O Jornal da Cidade está procurando se 
modernizar e entrar nos novos tempos, com nova 
formatação gráfica colorida, com mais dinamismo, 
cada vez mais inserido nas questões que dizem res
peito aos interesses de Minas Gerais e de todos os 
mineiros. 

Nesta úHima semana, o Jornal da Cidade 
apresentou uma matéria, assinada pelo jornalista 
Geraldo Elísio, e é esse o objeto da nossa presença 

na tribuna do Senado Federal. A reportagem revive 
a memória histórica dos inconfidentes mineiros, 
mostrando a agonia de Tiradentes, o protomártir da 
Inconfidência Mineira; e denuncia ainda o abandono 
a que estão relegadas duas peças extremamente 
importantes do processo revolucionário e de resis
tência que levaram os inconfidentes mineiros - parti
cularmente o seu grande líder, José Joaquim da Sil
va Xavier, o Tiradentes - a se embrenhar na luta 
pela independência do nosso Brasil. Refiro-me às 
estalagens de Carreiras e de Varginha, situadas no 
município de Ouro Branco, região de Ouro Preto. 

Mostra, ainda, o artigo a importância histórica 
dessas estalagens, que sediaram os encontros da
queles que, ao lado de Tiradentes, discutiram os pla
nos para tomar o Brasil independente de Portugal. 
No sítio de Varginha, uma gameleira contemporânea 
do descobrimento do Brasil, após Tiradentes ter sido 
esquartejado, sustentou parte dos despojos do herói 
nacional. Ali, uma das pernas de Joaquim José da 
Silva Xavier foi dependurada num sacolão de couro, 
mergulhada em salmoura, sob a guarda de soldados 
da metrópole. 

Apesar de se tratar de relíquias, os dois sítios 
somente vieram ganhar a devida importância com a 
construção da Açominas, pois um dos sonhos dos 
inconfidentes era a construção de uma fábrica de 
ferro. Com o passar do tempo, o Brasil entrou na era 
da privatização, e a Açominas foi para as mãos da 
iniciativa privada. Recentemente, em Portugal, a partir 
de um movimento de protesto surgido em Ouro Preto, 
liderado pelo então Embaixador José Aparecido de Oli
veira, houve o resgate da memória de Tiradentes, re
conhecido como herói e não como bandido, da forma 
como o viu O. Maria, que ordenou o seu martírio. 

Portanto, Sr. Presidente, encaminhamos à 
Mesa requerimento para que seja enviado ao Minis
tério da CuHura, no sentido de solicitar ao Ministro 
Francisco Weffort que determine imediatamente es
tudos para a reconstrução desse património histórico 
nacional. As estalagens, ~como mostram as fotogra
fias do Jornal da Cidade, estão totalmente abando
nadas, violentando a história do nosso País, emba
sada na luta dos inconfidentes pela liberdade e pela 
independência. 

Não podemos mais permitir que o nosso País 
continue deixando em ruínas e em decadência os 
nossos monumentos históricos, pela omissão e faHa 
de vontade política dos nossos governantes em pro
mover a reconstrução da nossa história, que tem em 
Tiradentes e na Inconfidência Mineira um dos seus 
pontos mais aHos. 
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Sr. Presidente, concluindo, quero encaminhar 
um requerimento à Mesa, dirigido ao Ministro da Cul
tura, Francisco Weffort, acompanhado da página do 
Jornal da Cidade que anuncia o abandono e denun
cia a situação em que hoje se encontram dois patri
mônios históricos, .~uados no meu Estado, Minas 
Gerais, entre os Ml!f!icípios de Ouro Preto e Ouro 
Branco, que, no passado, foram sedes daqueles que 
lutaram e defende~am a Independência do nosso 
Brasil. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 

aguarda a formalização do requerimento de V. Ex'!, 
ao qual dará o tratamento previsto pelo Regimento. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Leonel Paiva. (Pausa.) 

Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Se
nador Ney Suassunã. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronun
cia o seguinte discúrso.} - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, faço uso da tribuna na manhã de 
hoje para tratar de um assunto que já se tomou re
corrente nos meus pronunciamentos, pela freqüên
cia com que o abordo: as desigualdades regionais. 

Na sua edição do dia 25 de janeiro do corrente 
ano, a Folha de S. Paulo publicou artigo da jornalis
ta Eliane Cantanhêde sobre a questão das desigual
dades regionais no Brasil. Usando dados constantes 
de projetas de lei do Senador Waldeck Omelas, a ar
ticulista mostra que, por incrível que pareça, os re
cursos de vários programas governamentais com fi
nalidade social acab?m seguindo, em sua maior par
te. para as regiões mais ricas do País. O objetivo do 
texto, portanto, é mostrar que o fosso que separa o 
Nordeste das Regiões Sul e Sudeste, que já é imen
so, tende a se aprofundar. É óbvio que a imprensa 
nacional dê cobertura a um assunto de fundamental 
importância para o Br'àsil. 

Eu gostaria, inicialmente, de apresentar alguns 
dados constantes dos valiosos projetes do Senador 
Waldeck Omelas. No PLS n2 147, de 1996, em que 
pede uma distribuição mais equânime dos recursos 
do Programa de Crédito Educativo, o nobre Senador 
dii, na justificação, que embora o Nordeste possua 
29% dos habitantes 'do País, os estudantes nordesti
nos representam apenas 14% dos beneficiados. No 
PLS n2 106, de 1900, em que defende uma utiliza
ção mais rar:ional para os recursos do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço, o nobre Senador baiano 
informa que, embora tenha os piores indicadores de 

abastecimento de água encanada e de esgotamento 
sanitário, a Região Nordeste recebe muito menos re
cursos do que a Região Sudeste, por exemplo. 

Em outro projeto de lei - n2 79, de 1995 -, que 
dispõe sobre os critérios de distribuição dos recursos 
do salário-educação, o Senador Omelas apresenta 
outra grave distorção. Embora mais carente na área 
do ensino, o Nordeste acaba recebendo menos re
cursos também desse programa, já que dois terços 
da arrecadação ficam nos Estados de origem e só o 
terço restante é redistribuído pelo FNDE aos Esta
dos e Municípios. O nobre Senador quer mudar os 
parâmetros para repartição dessa fonte, que contri
bui com 90% das verbas do Tesouro aplicadas em 
ensino fundamental. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, eu gos
taria de juntar a esses números outros dados -
constantes de um importante documento, publicado 
recentemente pela Confederação Nacional de Indús
tria - que servem também para comprovar o grande 
desnível entre o Nordeste e as regiões mais próspe
ras do País. Na abertura do documento, feito com 
base em dados coletados em 1995, o Senador Fer
nando Bezerra, Presidente da CNI, adverte: 

Na primeira metade desta década, as
sistimos à ocorrência de profundas transfor
mações na estrutura da economia e da so
ciedade brasileiras. Em virtude da dimensão 
econômica e da extensão territorial do Bra
sil, esse processo de transformação afeta de 
modo diferenciado o espaço físico e econô
mico do País, alterando as características 
regionais do padrão de desenvolvimento an
terior. Essas mudanças vêm moldando um 
novo Brasil. Todavia, embora em processo 
de contínua mutação, permanecem no novo 
perfil da economia brasileira elementos dê 
um padrão de desenvolvimento regional-
mente diferenciado. -

É verdade, Sr. Presidente!' Com 45 milhões de 
habitantes, o Nordeste possui 29% da população 
brasileira, mas sua participação no PIB brasileiro é 
de apenas 12,58%. Esse é o número mais repre
sentativo do atraso do Nordeste em relação ao resto 
do País, mas existem muitos outros indicadores que 
confirmam essa posição. Comecemos, por exemplo, 
pelos dados concernentes à participação relativa da 
População Economicamente Ativa (PEA) na popula
ção residente. Enquanto no Nordeste apenas 
46,73% da população têm trabalho, essa percent
agem sobe para 54,14% no Sul. Se o Nordeste al
cançasse essa mesma percentagem de pessoas 
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ocupadas, ganharia mais 3 milhões e 150 mil empre
gos. Enquanto no Nordeste 30,8% dos trabalhado
res têm um ano de estudo ou menos, no Sul essa 
percentagem é de apenas 7,8. Na outra ponta, a si
tuação se repete: enquanto no Nordeste apenas 
2,7% dos que trabalham têm mais de 15 anos de es
colaridade, no Sudeste esse índice sobe para 7,6%. 

Outro dado muito importante diz respeito ao 
salário. No Nordeste, 33% dos trabalhadores ga
nham um salário mínimo ou menos que isso. No Sul, 
os que. trabalham com rendimentos semelhantes são 
apenas 14,6% e, no Sudeste, 14,1%. No topo da 
pesquisa, constata-se o mesmo desnível: 1 O% dos 
trabalhadores da Região Sudeste ganham mais de 
dez salários mínimos contra apenas 2,9% no Nor
deste. 

O quadro referente ao ganho médio mensal 
das pessoas ocupadas deixa o desnível ainda mais 
claro. Em 1995, o trabalhador nordestino ganhava, 
em média, R$185,00 por mês, exatamente a metade 
do empregado sulista, que recebia R$371,00. No 
Sudeste, essa renda alcançava R$477,00. 

Importantes para medir o avanço ou o atraso 
de uma determinada região, os indicadores de domi
cmos com energia elétrica e abastecimento de água 
mostram o mesmo e lamentável abismo inter-regio
nal. Em 1995, 77,68% das residências do Nordeste 
contavam com energia elétrica e 52% dispunham de 
água encanada. No Sudeste, esses indicadores 
eram respectivamente 96,36% e 92,10% e, no Sul, 
eram 95,19% e 91,15%. 

----Ultimamente, vem ganhando espaço um novo 
parâmetro para a avaliação do estágio socioeconô
mico de uma sociedade. É o IDH (Índice de Desen
volvimento Humano), que resulta do cruzamento de 
todos os indicadores relevantes para uma socieda
de, como, por exemplo, mortalidade infantil, taxa de 
alfabetização, renda média e expectativa de vida. O 
Estado nordestino de melhor IDH é Sergipe, que sur
ge em 192 lugar na classificação geral do País, atrás 
dos Estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o obje
tivo deste meu pronunciamento é dar de público meu 
apoio aos projetas do eminente Senador Waldeck 
Omelas e de juntar minha voz à de S. ExA e à de 
tantos outros que lutam contra a desigualdade no in
terior da Federação brasileira. Os desníveis entre re
giões no Brasil não podem continuar, sob pena de o 
País vir a ser gravemente prejudicado. 

Conclamo, pois, todos os Srs. Senadores, nor
destinos ou não, a se engajarem nessa luta, que diz 
respeito ao futuro do País. É preciso revisar em pro-

fundidade os critérios de distribuição das verbas fe
derais, em especial das pertencen\es a programas 
de cunho social. 

Sr. Presidente, SI%. e Srs. Senadores, não se 
pode ter um País forte se uma parte dele é fraca. La
mentavelmente, o Norte, o Centro-Oeste e o Nor
deste estão muito aquém das nossas expectativas. 
Mais do que isso: gostaríamos que fosse corrigida 
essa distorção, para que tivéssemos um País homo
gêneo, e não a situação calamitosa pela qual passa
mos hoje. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o 
Estado do Rio de Janeiro está vivendo dias difíceis 
por causa de uma administração que não deu priori
dade a determinadas áreas. Também por ter privati
zado setores estratégicos da política brasileira, O 
Estado do Rio de Janeiro está sofrendo essas con
seqüências. 

Essa argumentação não é apenas da Oposi
ção. Segundo a Cedae, trata-se do pior momento vi
vido pelo Estado em termos de falta de energia, que 
pode resultar numa calamidade. E as explicações e 
justificativas para o problema são simplistas demais. 

Assim como estamos preocupados com os be
bês que estão morrendo nas maternidades do Esta
do do Rio de Janeiro, estamos também preocupados 
com a falta de energia. Ipanema, ontem, ficou sem 
energia durante nove horas. Ora, temos clínicas e 
hospitais funcionando. Temos hospitais em boas 
condições e hospitais sem condições . 

Não buscamos fazer politicagem neste mo
mento, porque o que está acontecendo no Estado 
do Rio de Janeiro é uma tragédia. 

As famílias estão tendo prejuízos materiais, 
pois aparelhos elétricos, como liqüidificadores, bate
deiras e geladeiras, estão sendo danificados e não 
há a quem se queixar. A burocracia impede que, de 
imediato, essas pessoas recuperem seus aparelhos, 
pois um está jogando a responsabilidade para o ou
tro, e ninguém é responsável por nada. 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro aven
tou a hipótese de cassar na Justiça a concessão da 
Light; no entanto, não foi sensível quando lhe disse
mos que tomasse cuidado com a privatização de 
qualquer setor estratégico, principalmente desse, 
que serve à população como um todo, inclusive a de 
baixa renda. 
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Se Ipanema ficou sem energia, imaginem o 
que estará acontecendo nas favelas, onde as pes
soas já têm dificuldade de acesso à água pela ine
xistência de uma política de atendimento eficaz! As 
pessoas estão no meio das ruas, com vasilhames, à 
<.ata de água! Os favelados estão no escuro, à luz 
de vela e de lampião - nem tanto deste, que hoje, 
mais sofisticado, já não é de querosene e custa um 
pouco mais caro -, tentando enfrentar uma situação 
que o Procon não consegue resolver, pois envolve 
pessoas que estão pagando sua geladeira em vinte 
suaves prestações, ou seu liqüidificador em dez sua
ves prestações, ou seja, um tipo de consumidor que 
não tem meios para reclamar os seus direitos. 

As bombas elevatórias também estão sendo 
desligadas para não queimarem e para haver um mí
nimo de atendimento no setor de distribuição de 
água do Estado. Sabemos que as áreas afetadas 
abrangem mais de oito milhões de pessoas. Neces
sitamos ver uma luz no final do túnel, e não os go
vernantes jogando uns para os outros a responsabili
dade e concluindo que, na moral da história, os con
sumidores são os responsáveis pelo problema. Sa
bem por quê? Porque têm o controle da natureza e o 
fenômeno que provocou um maior calor fez com que 
todos ligassem seus aparelhos de ar refrigerado. Por 
isso, agora estamos sofrendo as conseqüências. 

Na verdade, há falta de fiscalização nos seto
res que estão sendo privatizados. Não é possível 
que uma empresa privada dessa natureza vá à tele
visão dizer que não está preparada para enfrentar o 
calor e a necessidade de um maior consumo de 
energia pelo Estado! 

Que incompetência é essa? Onde estão os 
quadros técnicos dessas empresas? Quem fiscaliza 
o setor, pelo amor de Deus? Não pode ser uma as
sistente social, como eu, que sou uma consumidora. 
Não podem ser, também, aqueles que foram despe
didos, porque o processo de privatização sequer ga
rante a qualidade técnica da mão-de-obra, já que no 
acordo não existe uma preocupação social. 

Estamos no país da impunidade e quem paga 
são os consumidores, mas isso não preocupa os 
governantes. Eles não assumem essa responsabi
lidade. 

O Governador do Estado diz que vai cassar a 
concessão, quando sabe que não pode fazê-lo. Há o 
prefeito que diz que engarrafamento é bom, que ao 
faltar luz devemos usar velas; que nos devemos 
acostumar com o caos que está ocorrendo, no Esta
do do Rio de Janeiro, nos setores de distribuição de 
energia e água, que são fundamentais. 

Já disse e vou enfatizar: não estão faltando 
água e energia apenas em nossas residências, mas 
também em hospitais. E quem vai ser responsável 
pelas mortes? Quem será? Tenho a certeza de que 
não serei eu, porque estou, como os demais, sofren
do e padecendo com o problema. 

Então, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, · 
vamos fazer discursos, porque temos uma tribuna, 
mas o responsável pela solução dessas situações 
no Estado do Rio de Janeiro é o Governo. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra, por cinco minutos, ao Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, sou um dos admira
dores, desde o início, da TV Senado. Acho que foi 
um grande trabalho, iniciado com felicidade pelo 
Presidente José Samey e desenvolvido com compe
tência pela Mesa do Sr. Antonio Carlos Magalhães. 

Dentro da TV Senado, há um serviço. que me 
chama a atenção e pelo qual tenho muito respeito, 
que é a chamada 'Voz do Cidadão'. Gratuitamente, 
o cidadão de qualquer lugar do Brasil telefqna para 
um número e faz sua pergunta, que, no prazo de 24 
horas, é endereçada ao Senador ou ao seryiço do 
Senado a que é dirigida, para que seja respol)dida. 

Pela notícia divulgada no Jornal do' Senado, 
outra instituição feliz do Senador José Samey à qual 
a atual Mesa do Sr. Antonio Carlos Magalhães deu 
continuidade, soubemos que houve mais de quaren
ta e uma mil ligações. no ano .Passad.o,. de )~o o ·. 
Brasil, com perguntas as mais variadas. 

Houve uma enormidade de ligações coín per
guntas a respeito da CPI dos Títulos Públicos e da 
votação da Previdência: Aliás, durante a CPF:dos Tí
tulos Públicos, os Senadores Roberto Requião e 
Bemaido Cabral pareciam artistaS da TV ·Glõbo, de 
tal maneira eram vistos, analisados e comentados 
por todo o Rio Grande do Sul, e. tenho certeza de 
que pelo Brasil afora. Isso é bom! E bom ~os o . 
que pensa o cidadão. É bom que O. povo ~enha a 
oportunidade de um contato mais direto_ com o. Sena:-;;; 
do- e agora também com a Câmara. E bom que OS;• 

debates sejam vistos e acompanhados de perto pela 
sociedade. · 

Sr. Presidente, recebi, com emoção,. por inter
médio do programa 'A Voz do Cidadão', a n_o~ícia de 
que fui o Senador mais procurado, no ano 'p'assado, 
pelos seus usuários, que fazem sugestões, elOgios, 
críticas e pedidos de informação. · ' .,,, · '3 lnl 
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Sr. Presidente, emociona-me ver a sinceridade, 
a d~j)Osição, a crença, a fé do nosso povo no que 
diz respeito aos destinos deste País. A pureza das 
perguntas, das cobranças, das sugestões é transpa
rente no sentido daquilo que pode ou deve ser feito. 
Tenho lido, com profundidade, todas essas pergun
tas e chama-ma a atenção exatamente a sua singe
leza, buscando sempre o bem comum. 

Sr. Presidente, esse seiViço, prestado pelo Se
nado Federal, é realizado por 14 estudantes da Uni
versidade de Brasília. "A Voz do Cidadão", um servi
ço da TV Senado, é coordenado por Jussanan Por
tela dos Santos, da Coordenação de Relações Públi
cas do Senado. Para prestarem esse serviço, eles 
recebem uma bolsa mensal de R$277,74 para um 
turno de quatro horas de trabalho. Perdoem-me, 
mas isso é uma ninharia para um serviço que tem 
esse alcance, para um serviço que pennite uma 
maior aproximação do povo com o Senado, já que a 
população não tem condições de até aqui chegar. "A 
Voz do Cidadão" pennite ao cidadão, já que não te
mos condições de perambular pelo Brasil, fazer a 
sua ligação telefOnica gratuitamente e dizer o que 
pensa, o que sente, o que acha, fazer a sua critica 
ou dar a sua sugestão. 

Sr. Presidente, essa é uma iniciativa altamente 
positiva, porque além de o Senado ser visto por toda 
a sociedade, pennite-nos receber, com humildade, 
criticas e sugestões vindas dos mais longlnquos re
cantos, com pureza d'alma e grandeza de sentimen
to, para buscar uma solução para a nossa Pátria. 

Meus cumprimentos à Mesa, a esses jovens 
que prestam esse serviço e a todos nós, Parlamen
tares, que podemos ajudar o nosso Pafs. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso· do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Geraldo Melo, 1'11 VICB-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Esgotada a lista de oradores. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 151 Secretário em exercfcio, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO H!! 117, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alfnea d, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 

que a matéria constante do item n" 2 seja submetida 
ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Edison Lobão - Sérgio Machado - Jáder Barba
lho - E leio Alvares -José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam a inversão da 
Ordem do Dia queiram pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à: 

-ltem2: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 66, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento nº 81, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 66, de 1997 (nº 2.688/96, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre os cri
mes de "lavagem• ou ocultação de bens, di
reitos e valores, a prevenção da utilização 
do sistema financeiro para os üícitos previs
tos nesta Lei, cria o Conselho de Controle 
de Atividades Rnanceiras - COAF, e dá ou
tras providências, tendo 

Pareceres 
- sob nº 72, de 1998, da Comissão de 

Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Levy Dias, favorável, com Emenda nº 1-CAE, 
que apresenta; e 

-sob n2 73, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Romeu Tuma, favorável, com 
Emendas n% 2 a 4-CCJ, de redação, que 
apresenta, e contrário à Emenda n2 1 da CAE. 

Poderão ser oferecidas emendas à proposição 
até o encerramento da discussão. 

Passa-se à discussão do projeto e das emen
das, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação . 
. O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. Pre

sidente, peço a palavra para encaminhar. 



____ --------------------------------

FEVEREIRO DE 1998 AN!\JS DO SENADO FEDERAL 109 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra, para encaminhar, ao nobre Se
nador Pedro Simon. 

O SR_ PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é da maior im
portância a votação dessa matéria, pois ao votarmos 
esse projeto estaremos dando um tremendo passo 
adiante. 

Não há dúvida de que a "lavagem• do dinheiro 
é uma das questões mais graves e cruéis da vida 
brasileira. O mundo inteiro está debatendo essa 
questão. Inclusive há um entendimento no sentido 
de que os países se entendam contra as camarilhas 
internacionais que se organizam nesse sentido. Pa
rece mentira, mas o Brasil não tinha uma lei nesse 
sentido. À época do Ministro da Justiça Nelson Jo
bim, no atual Governo, S. Ex" coordenou e enviou à 
Casa esse projeto que está sendo votado e certa
mente será aprovado. A meu ver, a sua aprovação é 
muito oportuna. Só não entendo - e por isso estou 
pedindo destaque - por que que a Emenda do Se
nador Jefferson Péres, que foi aprovada na Comis
são de Assuntos Económicos, não foi aceita pelo 
meu querido Senador Romeu Tuma. Segundo o Se
nador Romeu Tuma, a questão do caixa dois já está 
em uma outra lei. Mas esse projeto que ora votamos 
é, por assim dizer, a generalidade das leis, pois in
clui tudo o que diz respeito ao crime organizado e à 
•lavagem• do dinheiro. Parece-me que é exatamente 
na Emenda do Senador Jefferson Péres que está 
uma das questões mais graves e necessárias. 

Sr. Presidente, Sr!s. e Srs. Senadores, é na 
questão tributária, é exatamente no caixa dois de al
gumas empresas que existe um grande foco de •!a
vagem• do dinheiro. Se essa é a copilação das leis; 
se essa lei é o conjunto que trata de toda a matéria, 
por que essa fica de fora? Segundo o querido Sena
dor Romeu Tuma, ela já existe. Mas a que existe 
não é boa, nem é completa. Colocar isso nessa lei é 
fundamental, porque ela é uma espécie de código 
contra a "lavagem• do dinheiro, é a soma do conjun
to de tudo que diz respeito a punir quem cometer de
lito dessa natureza. Deixar de fora um item dos mais 
importantes como esse pode parecer que ele não 
tem a gravidade que teria estando nessa lei. 

Sr. Presidente, essa emenda foi aprovada, por 
unanimidade, na Comissão de Assuntos Económi
cos. Lamentavelmente, não estava na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e até estranho, 
porque é nessa Comissão que o mérito deveria ser 
analisado, e o foi na Comissão de Assuntos Econô-

micos, onde todos nós, unanimemente, inclusive o 
Presidente José Serra, acatamos a emenda. Já na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para 
minha surpresa, ela foi rejeitada pelo meu ilustre Re
lator. 

Portanto, estou pedindo destaque e faço um 
apelo aos bravos companheiros Senadores: não va
mos fazer com que essa lei saia daqui, deixando de 
lado um fato importante, que, de certa forma, atinge 
urna faixa da sociedade a que alguns de nós podem 
pertencer, porque podem fazer caixa dois ou coisa 
que o valha, e isso não queremos atingir. 

Creio que a lei deva ser para todos, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDEJICT'E (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em votação. 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, 
como Relator. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, preliminarmente quero agradecer ao Sena
dor Pedro Simon pelas palavras que dirigiu à minha 
pessoa, inclusive me chamando de querido, o que 
me faz sentir muito feliz. 

Realmente, não é desimportante, Senador Pe
dro Simon, a tese que o Senador Jefferson Péres le
vantou ao colocar a sua emenda no projeto que veio 
da Câmara dos Deputados. 

Tenho, como experiência própria na direçâo da 
Polícia Federal e em vários inquéritos que tive a 
oportunidade de presidir ou de acompanhar, a difi
culdade que a autoridade tem para alcançar os bens 
daqueles que desviam, principalmente na adminis
tração pública ou entre os fornecedores de bens e 
serviços ao serviço público, cobrando taxas altas 
para dividir os lucros saídos dos cofres públicos. 

Precisamos urgentemente dessa lei, que está 
intimamente ligada aos acordos internacionais, por
que o Brasil ainda é considerado um paraíso fiscal 
para a "lavagem• de dinheiro. . 

O Senador Levy Dias fez um relatório de pri
meira grandeza, quando analisou todos os pontos na 
CAE, e aceitou a emenda do Senador Jefferson Péres. 

O Senador Bernardo Cabral, com a presteza 
que tem, mostrou a necessidade de se buscar a 
aprovação e fez uma reunião extraordinária Temos 
tido pressão internacional, nas últimas reuniões 
onde se discutiu o crime organizado, não mais de 
policiais, Ministério Público ou de juízes, mas dos 
próprios chefes de executivo das nações, que se 
preocupam com o problema e que têm exigido, atra-
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vés desses tratados, que todos participem do com
bate e da prevenção ao crime organizado. 

A Lei n2 9.271/96, que pune os crimes contra a 
ordem tributária, realmente trata do assunto e pune 
aqueles que usam o sistema tributário. Não é o sis
tema tributário que se discute nessa lei. Estamos 
discutindo o sistema financeiro. A lei que estamos 
prestes a votar tem como objetivo principal o crime 
autõnomo, que é o crime de "lavagem• de dinheiro, e 
não o crime decorrente de fraude no sistema tributá
rio. Não se discute a sua origem, discute-se o uso 
fraudulento do sistema financeiro para lavar o dinhei
ro sujo. Sei que essa lei não é uma "Brastemp• -
desculpe a comparação -, mas acho que já inibe em 
muito a tentativa de usar o Brasil como se fosse um 
paraíso fiscal permanente. 

Estamos buscando, realmente, é inibir que se 
use o Brasil, o seu sistema financeiro, que é amplo. 
Hoje, o Brasil se compara ao Japão, aos Estados 
Unidos nas aplicações financeiras. nas bolsas deva- .. 
lares, e vimos de perto o que ocorreu. Também vi
mos o que ocorreu com os precatórios: esta Casa in
vestigou, mas não tínhamos lei alguma que punisse 
a "lavagem• de dinheiro. 

Acho, Senador Pedro Simon e Srs. Senadores, 
que usamos às vezes duas leis concorrentes na 
apuração de um crime e no pedido de punição. 
Quando, por desvio de caixa dois ou qualquer outra 
fraude fiscal ou tributária, nós não poderemos deixar 
de aplicar essa lei se for usado fraudulentamente o 
sistema financeiro para esquentar esse dinheiro. 

A S~ Júnia Marise (Bioco/PDT - MG) - Per
mite-me V. Ex!' um aparte, Senador Romeu Tuma? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha) - Permita-me, Senado
ra. O Senador Romeu Tuma está encaminhando a 
votação. V. Ex!', posteriormente, poderá encaminhar 
a votação. 

A Sr- Júnia Marise (Bioco/PDT - MG) - Sr., 
Presidente, o Senador Romeu Tuma é o Relator. 
Posso dar o aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Não. No encaminhamento de votação, não. Houve 
a fase de discussão que poderia. Agora, não. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Peço a 
compreensão dos Srs. Senadores, pois o Brasil pre
cisa dessa lei. Qualquer procrastinação poderá dar 
ensejo a que aqueles que estão no período de "lava
gem• de dinheiro não sejam alcançados por essa lei. 

Ontem, o nobre Senador José lgnácio Ferreira 
levantou o problema do art. 366, que acho importan
te, e da Lei n2 9.200, que não permite que com a au-

sência do indiciado se dê prosseguimento ao pro
cesso de apuração. 

Então, acho que cabe continuar. Essa lei, em si 
mesma, não encerra a discussão sobre o crime e o 
uso do sistema financeiro ou as fraudes contra o sis
tema tributário. Acredito que as Lideranças deverão 
dar continuidade e os tributaristas desta Casa terão, 
sem dúvida alguma, um embasamento para dar con
tinuidade e aprimorar mais a lei. 

Peço encarecidamente aos Srs. Senadores 
que a aprovem sem as emendas, para que o Presi
dente da República possa sancioná-la e as aut<:>,ida
des competentes possam apurar, realmente, aqt: .. ,
les que fraudam o sistema financeiro com o enrique
cimento ilícito. 

Sr. Presidente, tendo em vista o pouco tempo 
que disponho, solicito a V. Ex" que seja publicado r.a 
íntegra o meu discurso sobre esse projeto de lei do 
Senad;;. 

SEGUE DISCURSO DO SR. ROMEU 
TUMA, NA ÍNTEGRA: 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
O crime organizado hoje não tem fronteiras. 
A globalização é uma realidade indiscutiv-:: e 

as moedas circulam livremente no mercado financei
ro internacional, favorecendo também criminosos 
que encontram, assim, os caminhos para lavar o di
nheiro sujo do narcotráfico, da extorsão, do tr:5'ico 
de armas e, enfim, de ações ilegais. 

É fundamental dotar nosso País de um inequí
voco aparato legal capaz de inibir eventuais tentati
vas de fazer do Brasil um •paraíso fiscal". 

As Ilhas Gaymam, por exemplo, apontadas 
como paraíso fiscal, atraem significativas parcelas 
do dinheiro sujo, que depois de legalizado, pode cir
cular livremente no mercado internacional como apli
cações em fundos de investimentos, em bolsas de 
valores ou em outras formas do mercado capital. 

O ltamarati vem conduzindo junto às autorida
des das Ilhas Gayman entendimentos para a assina
tura de uma acordo de cooperação, que proporcio
nará às autoridades monetárias brasileiras poderes 
para supervisionar agências de bancos b~ileiros 
instaladas naquele país caribenho. 

Quando esse acordo se materializar teremos 
avançado um pouco mais nos esforços para conter a 
"lavagem de dinheiro". Mas isso não basta. Precisa
mos dotar o País de uma lei específica que combata 
a lavagem de dinheiro dentro de nossas fronteiras. 

O Projeto de Lei da Câmara ne 66, de 1997, 
que está sendo levado, neste momen!::, ~ .:>v~ ..... a 
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dGCisão deste Plenário, vai preencher esta lacuna ao 
dispor "sobre os crimes de 'lavagem' ou ocultação 
de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização 
do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta 
lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Finan
ceiras - COAF e dá outras providências". 

Nesta Casa, tive a honra de ser o relator da 
matéria e posso garantir a Vossas Excelências que o 
texto do presente projeto de lei preserva os princí
pios constitucionais da legalidade, da anterioridade 
da lei penal, assim como aqueles que são pertinen
tes ao devido processo legal. Numa palavra, as exi
gências formais e materiais para sua constitucionali
dade estão plenamente atendidas. 

Em meu relatório destaco -;tinda que "a proposi
ção tem o mérito de buscar at:mder a necessidade 
de modernização do nosso sistema legal, pretenden
do fazer frente à sofisticação de determinadas redes 
criminosas, que praticam delitos geradores de enor
mes ganhos financeiros e que, para a realização de 
seus lucros, agem até em escala mundial'. 

Na discussão da matéria questionou-se o fato 
de se usar no texto legal a expressão 'lavagem de 
dinheiro' e aqui cabe uma explicação. Conquanto 
não seja matéria substantiva, há de se convir que o 
uso de apelidos, cognomes ou tennos sem definição 
jurídica é mais próprio da linguagem coloquial. Po
rém, alguns países adotam em suas legislações e 
em acordos internacionais expressões também não 
inseridas no contexto da linguagem formal, por pare
cer-lhes adequadas para denotar limpeza. É caso da 
França e Bélgica (blanchiament d'argent). Na mes
ma linha seguem a Espanha (blanqueo de dinero) e 
Portugal (branqueamento de dinheiro). 

Como relator, preferi respeitar as designações 
de lavagem de dinheiro e ocultação, por estarem 
consagradas no glossário das atividades financeiras 
e na linguagem popular. 

O jornal O Globo, em sua edição de domingo 
passado, prestou um inestimável serviço ao revelar 
os surpreendentes resultados da ação policial contra 
o crime organizado, balizada com o sugestivo nome 
de 'Operação Molinete•, pois mostrou que sem uma 
lei de combate à lavagem de dinheiro o País está 
entregue a ação dos criminosos. 

Com o uso da escuta telefónica, autorizada 
pela Justiça, e investigações sigilosas a Polícia ca
rioca pode levantar os bastidores da chamada 'má
fia do jogo do bicho', onde bandidos e policiais se 
confundem numa intrincada rede de corrupção, as
sassinatos, tráfico de drogas, roubos de carros, as
saltos e seqüestros. 

Tais fatos repetem em nosso País dada a facili
dade com que o crime organizado promove a lava
gem de dinheiro. 

Senhoras e Senhores Senadores, 
O nosso País deve também uma satisfação à 

comunidade internacional, por ter sido signatário da 
Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes 
e de Substâncias Psicotrópicas, aprovada em Viena, 
em 1988. Naquela ocasião as autoridades brasileiras 
se comprometeram a dotar o País de uma legislação 
específica de combate à lavagem de dinheiro. 

Posteriormente, com a participação do Brasil, a 
XXII Assembléia-Geral da OEA, em Bahamas, em 
1992, aprovou o Regulamento Modelo sobre Delitos 
de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito de 
Drogas e Delitos Conexos. 

O assunto voltou a ser incluído nos termos de 
um Plano de Ação aprovado pelos Chefes de Estado 
e de Governo de Países Americanos, no âmbito da 
OEA, reunidos em Miami, em 1994. 

Um ano depois, em Buenos Aires, o Brasil fir
mou Declaração de Princípios resultantes de Confe
rência Ministerial sobre Lavagem de Dinheiro e Ins
trumento do Crime. 

A adoção de um ·instrumento legal que comba
ta a lavagem de dinheiro "se constitui na execução 
nacional de compromissos internacionais assumidos 
pelo Brasil', conforme destaca o Presidente da Re
pública, Fernando Henrique Cardoso na exposição 
de motivos que acompanha o texto original do proje
to de lei, encaminhado ao Congresso Nacional pelo 
Executivo. 

O que queremos é, por intermédio da lei, dis
suadir o criminosos do uso da atividade económica, 
para fazer desaparecer, ou camuflar, a origem crimi
nosa do dinheiro obtido. Em outras palavras, impedir 
que, por meio do artifício económico, o criminosos 
faça desaparecer seu vínculo de propriedade com 
bens ou valores oriundos de atividade ilícita. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. ~será atendido na forma regimental. 

Concedo ·a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sr-"s. e Srs. Senadores, como está am
plamente explicitado na discussão dessa matéria, 
principalmente pelos debates havidos na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, onde o nobre 
Senador Romeu Tuma expôs com mais detalhes do 
que o fez aqui no plenário, bem como na Comissão 
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de Assuntos Económicos, onde o nobre Senador 
Levy Dias pontificou, relatando esse projeto de gran
de importância, ele vem integrar o Brasil na comuni
dade internacional. Esse projeto é produto de com
promisso assumido pelo Brasil internacionalmente; 
mas, ainda que não fosse, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, era necessário que fizéssemos realmente 
uma legislação específiCa, que tratássemos diferen
temente esse tipo de crime denominado "lavagem• 
de dinheiro, porque trata-se de recursos obtidos pela 
prática dos crimes mais horrendos capitulados no 
Código Penal Brasileiro, trata-se de punir aquele que 
lava o dinheiro, que dissimula, que esconde o dinhei
ro obtido através do tráfico ilícito de substâncias en
torpecentes. Quer dizer, a pessoa ganha dinheiro 
traficando drogas e procura fazer com que esse di
nheiro se tome lícito. Era preciso que puníssemos, e 
o único reparo que faria a esse projeto de lei que 
cuida dessa matéria é que acho a pena pequena, 
sinceramente. Como se pode aplicar pena de três a 
dez anos a criminosos dessa envergadura, que ga
nham dinheiro praticando crime de terrorismo, extor
são mediante seqüestro e tráfiCo de drogas? A pena 
deveria ser muito mais severa do que a constante na 
legislação. 

Sem dúvida alguma, estamos votando uma 
matéria muito importante, como, aliás, tudo o que se 
vota aqui. Essa lei é uma das mais importantes que 
existem, e a sociedade está exigindo que seja apro
vada imediatamente. Ressalto um ponto importante 
da lei: trata-se da criação de um Conselho que agirá 
de forma preventiva, para, tanto quanto possível, 
evitar a prática dos delitos que estão a macular toda 
a nossa História. A sociedade exige que os pratican
tes desses delitos sejam punidos severamente. Posi
tivamente, Sr. Presidente, Sr45. e Srs. Senadores, o 
Brasil não tem visto aqueles que praticam crimes 
dessas natureza irem para atrás das grades. 

Recentemente- todos guardam isso na memó
ria -, foram divulgados crimes praticados contra a 
Seguridade Social neste País. As manchetes dos 
jornais dão conta de que estamos conseguindo fazer 
a extradição para o Brasil de uma advogada presa 
no exterior. Sabe-se que há Juiz na cadeia Mas 
convenhamos que é difícil , é raro isso acontecer no 
Brasil. Portanto, é preciso que esse processo não re
tome à Câmara dos Deputados. O Senado deve vo
tar essa matéria imediatamente, tal como exige a so
ciedade. 

Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, esses 
são os argumentos que vão justificar o meu voto. 
Votarei contrariamente às emendas e favoravelmen-

te à proposta que veio da Câmara. Temos apreciado 
e aprovado matérias não tão importante como essa 
para evitar que voltem à Câmara. Sr. Presidente, 
eram essas as considerações que eu gostaria de fa
zer sobre um projeto de lei de tamanha envergadura. 

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES) 

- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação da matéria. 

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

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, vou ser 
brevíssimo neste encaminhamento de votação. 

Primeiramente, eu gostaria de homenagear o 
Governo pela presteza com que encaminhou esse 
anteprojeto ao Congresso Nacional, e a Câmara 
pela brevidade com que realizou a votação. Presto 
minhas homenagens também ao eminente Senador 
Romeu Tuma pelo trabalho que desenvolveu como 
Relator. 

Sem dúvida alguma, esse projeto é da maior 
importância, pois cria um crime autónomo, que é o 
crime de "lavagem• de dinheiro. O Brasil precisa ur
gentemente dessa lei. Certamente, vamos votá-la e 
aprová-la nesta sessão. 

Há apenas um pequeno detalhe a que fiz refe
rência na Comissão. Volto a abordá-lo aqui, mesmo 
porque outras emendas que apresentei foram apro
vadas pelo eminente Relator. Esse detalhe pode pa
recer insignificante, mas tem expressão. Trata-se do 
fato de se falar aqui em "lavagem• de dinheiro. De
pois isso foi explicado pelo eminente Relator. Na 
realidade, estamos inserindo no texto de uma norma 
jurídica a expressão ""lavagem• de dinheiro·, que é 
uma expressão popular. Na Comissão, fizemos refe
rência ao período ditatorial, ao período autoritário, 
em que a Lei de Segurança Nacional tratava de as
salto a banco. Essa é uma linguagem jornalística e 
soa bem nas manchetes dos jornais, mas a expres
são •assaltar bancos• nunca poderia ter constado de 
um texto de lei, porque o Direito Penal só se refere a 
furto ou roubo. 

A expressão "lavagem• de dinheiro é impróprial 
apesar de ter sido consagrada, inclusive internacio
nalmente. Ninguém 1ava dinheiro. Como essa ex
pressão é colocada em sentido figurado, reportamo
nos àquela figura das Ordenações Filipinas, no V Li· 
vro de Normas, que precedia o nosso Direito Penal. 
Nas Ordenações Filipinas, há as expressões dormir 
com freira, dormir com mulher honesta ou dormir 
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com viúva honesta. A pena seria a segumte: açoite e 
degredo para o Brasil. Depois de muito especular a 
respeito, os juristas verificaram que o crime não se
ria exatamente o de dormir, mas o de ficar acordado. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, a expressão "lavagem" de dinheiro 
só se mantém aqui com o meu voto porque a mes
ma consta apenas do pórtico da lei. O crime deveria 
naturalmente ter uma denominação muito mais com
plicada, mas que era a perteita: crime de dissimula
ção, por meio da atividade económica ou financeira, 
da origem ou propriedade de bens. 

Como não se fala em crime de "lavagem" de 
dinheiro, a não ser na ementa introdutória do projeto 
- portanto, não há rigorosamente crime de "lava
gem' de dinheiro -, e como a matéria é extrema
mente importante, vamos votar, compreendendo 
essa imperteição. Não se pode colocar no texto da 
lei uma expressão popular, simplesmente porque 
está consagrada pelo uso. Muito obrigado. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT- RS) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação da matéria. 

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

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT- RS. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, na mi
nha avaliação, estamos votando uma das leis de 
maior significado, discutidas e votadas neste período 
de convocação extraordinária do Congresso Nacio
nal, em especial do Senado. 

Trata-se de uma lei que dispõe sobre os crimes 
de "lavagem• ou ocultação de bens, direitos e valo
res. Essa lei toma crime a ocultação ou a dissimula
ção da natureza, origem, localização, disposição ou 
movimentação de dinheiro. Trata-se de crimes como 
tráfico ilícito, terrorismo, contrabando ou tráfico de 
armas, extorsão mediante sequestro, crime contra 
dinheiro público e contra o sistema financeiro nacio
nal. Essa lei prevê a reclusão de três anos a dez 
anos, além da aplicação de multa. Inclusive, essa 
pena pode ser aumentada em até dois terços nos 
casos previstos na própria lei. Não está clara a ques
tão da sonegação fiscal; essa é uma discussão que 
está posta. 

Eu diria que o projeto é muito importante, por
que, mediante sua implantação, poderemos ter no 
País uma lei que prevê a penalização para quem co
mete esse tipo de crime, para quem pratica essas 
atividades ilícitas. O projeto é importante também, 
porque cria o Conselho de Controle de Atividades Fi-

nanceiras, órgão que, no âmbito do-Ministério da Fa
zenda, terá a responsabilidade de disciplinar, de apli
car penas administrativas e de receber, examinar e 
identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. 

Sabemos que os criminosos agem de forma 
cada vez mais global. Eles têm-se valido da "lava
gem" de dinheiro para transformar dinheiro sujo em 
dinheiro tido como limpo. Na realidade, essas opera
ções geram grandes prejuízos para a sociedade. Por 
exemplo, o tráfico de drogas movimenta milhões de 
reais, que se destinam aos paraísos fiscais do mun
do inteiro. Nos últimos anos, a 'lavagem• de dinheiro 
transformou-se em fenômeno mundial, movimentan
do anualmente recursos da ordem de R$300 bilhões, 
segundo dados divulgados por estudiosos do assun
to. Inclusive, isso resultou na criação da Força Tare
fa de Ação Financeira Contra a "lavagem' de Dinhei
ro em 1989, por ocasião da reunião dos países ricos 
componentes do G-7, que definiram a importância 
dessa criação. 

O Brasil assume esse compromisso com certo 
atraso, uma vez que, em outros países, há legislaçõ
es de caráter punitivo, direcionadas a esse tipo de 
crime. Em nosso caso, além de haver um forte espí
rito de combate à 'lavagem' de dinheiro, fruto do trá
fico de drogas, deve-se também levar em conta ou
tro tipo de crime praticado especialmente contra o 
património público. Isso pôde ser constatado me
diante a atuação da CPI dos Precatórios, em que os 
recursos, depois de fraudados nas negociações com 
os títulos, desapareceram sob as mais diversas for
mas. Constatou-se que no Pais inexistia legislação 
específica que inibisse esse tipo de prática e que do
tasse a sociedade, as autoridades, aquela e outras 
tantas CP Is de instrumentos capazes de identificar o 
crime, punir exemplarmente os criminosos e recupe
rar o dinheiro roubado. 

Na CPI dos Precatórios - tratou-se de pequena 
amostra do que ocorre no Brasil - foram identifica
das diversas formas de 'lavagem' de dinheiro - o 
Relator, Senador Romeu Tuma, sabe muito bem dis
so -, algumas delas utilizadas descaradamente por 
meio de remessa de numerário ao exterior mediante 
instituições inclusive oficiais que, a partir de agora, 
sofrerão o pente fino da lei. Isso certamente inibirá -
assim esperamos - a prática do crime. 

Destaco um projeto recentemente aprovado, 
mediante o qual se regulamentou a questão do sigilo 
bancário. O Plenário votou favoravelmente. Congra
tulo-me com esta Casa por isso e principalmente 
pelo discernimento de aprovar o dispositivo que se 
referia à obrigatoriedade de as instituições financei-
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ras transferirem ao órgão central responsável pela 
administração tributária da União as informações re
lativas às operações financeiras efetuadas durante 
cada mês e a partir de limites de valores estipulados. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, enten
do que o presente projeto passou pelo crivo de estu
diosos do assunto e, mesmo que existam imperfei
ções, merece ser aprovado, porque dá início a um 
processo de combate a essa fonna de crime que 
onera o Estado, por um lado, pela ilegalidade e, por 
outro, pela impunidade, estimulando a prática de ou
tros crimes: tráfico de drogas, seqüestros, comércio 
ilegal de armas, prostituição. É importante que se 
trabalhe pela aprovação do projeto. Assim, o Brasil 
estará dando um passo significativo no combate a 
esse tipo de crime que vem ocorrendo em número 
vultoso aqui e em outros países. 

Eram essas as nossas considerações, Sr. Pre
sidente. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) -Sr. Pre
f;idente, peço a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr'$. e Srs. Senadores, mediante esta 
intervenção, pretendo reiterar a importância do re
querimento do Senador Pedro Simon a respeito da 
Emenda n2 1 da Comissão de Assuntos Económi
cos, de autoria do Senador Jefferson Péres. Na Co
missão, tive a oportunidade de intervir e mostrar o 
quanto a Emenda Jefferson Péres adiciona, em im
portância e seriedade, ao projeto. 

No seu art. 12 , o projeto trata de definir a ori
gem dos delitos que produzem a situação denomina
da já oficialmente "lavagem" de dinheiro. Entre· eles, 
não se encontram os crimes contra a ordem tributá
ria. Recordo que, na ocasião, o Relator Levy Dias, 
de forma muito diligente e oportuna, reaproveitou a 
emenda, incorporando-a em seu parecer, aprovan
do-a. Segundo o projeto, tal como está, sem essa 
emenda, somente aquele dinheiro que é resultante 
do narcotráfico, do crime contra a ordem financeira 

· ou da prática de corrupção no âmbito administrativo 
resultará, como conseqüência, em crime de "lava
gem" de dinheiro. O crime resultante de sonegação 
ou aquele praticado contra a ordem tributária em gê
nero, mesmo que venha a ser lavado, mesmo que 
venha a ser limpo, não é crime. Por quê? Porque 
essa prática não está prevista no elenco de incisos 
que caracterizam e definem os crimes que dão ori
gem à "lavagem• de dinheiro no art. 12 do Projeto. 

Daí a importância do requerimento do Senador Pe
dro Simon, do seu pedido de destaque para essa 
emenda do Senador Jefferson Péres, aprovada na 
Comissão de Assuntos Económicos e incorporada 
ao parecer do Senador Levy Dias, e pela qual pedi
mos a aprovação, o voto dos Srs. Senadores. 

Um outro aspecto que me parece importante 
salientar é o fato de que o Senador José lgnácio 
Ferreira, mediante sua emenda, quanto à expressão 
"lavagem" de dinheiro, visa o bom vernáculo, uu 
seja, visa evit.ar o uso de uma expressão que na ver
dade é literária Mais do que literária, eu diria que é 
figurativa. A expressão "lavagem• de dinheiro é uma 
metáfora, porque se aplica sobre um ente uma pro
priedade que ele não tem. Quer dizer, dinheiro não 
se lava. Dinheiro se dissimula ou se esconde, e essa 
é a verdadeira expressão tecnicamente adequada. 
No entanto, não incorporamos, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, a emenda do Se
nador José lgnácio Ferreira, mesmo sendo proce
dente, mesmo tendo base vemacular, por duas razõ
es: porque, nos acordos internacionais, essa expres
são já é usualmente adotada e porque, no corpo do 
projeto, a expressão "lavagem• de dinheiro, na ver
dade, não é usada. Em nenhum artigo se adota essa 
expressão metafórica. O que se usa permanente
mente é a expressão dissimular ou ocultar o dinhei
ro. O Relator, Senador Romeu Tuma, cuidou de 
mantê-la apenas nos títulos dos diversos capítulos 
da matéria, de modo que os magistrados, quando fo
rem aplicar a lei, não terão dificuldade quanto à tecnici
dade e juridicidade para tipifiCar o crime de "lavagem• 
do dinheiro, porque tecnicamente a expressão não é 
adotada no texto do projeto, apenas nos títulos. Creio, 
portanto, que é possível aprovar o parecer do Senador 
Romeu Tuma quanto a essas emendas de redação. 
-'- Quanto à emenda do Senador Jefferson Péres, 
reite)'Q, insisto, repito que ela é importante e funda
mental ·Para que se dê total e absoluta validade à 
nova lei, Ulllél, vez que ela significa incorporar o Bra
sil às modernas formas de tratamento do crime fi
nanceiro no mundo.jnteiro. Todos os bancos centrais 
do mundo civilizado àdotam punições contra a "lava
gem" do dinheiro. O Btasil precisa entrar no clube de 
países civilizados que rePJJdiam tal prática. 

A SRA.. JÚNIA MARlse (BiocolrDT - MG) -
Sr. Presidente, peço a palav'ra.,para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CfU!os Magalhães) 
-Concedo a palavra à Senadora Júrlia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioi:oiPDT - MG. 
Para encaminhar a votação. Sem revisa6..da orado-
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ra.) - Sr. Presidente, gostaria de falar sobre o co
mentário feito pelo Relator, Senador Romeu Tuma, 
de que este projeto não é uma "brastemp•. Pergun
taria ao Senador se, por acaso, trata-se de um trigo
bar, aquela geladeira pequenininha que há nos apar
tamentos de hotéis. 

Penso que estamos dando um passo, avan
çando com relação a essa matéria. Inclusive, na 
América Latina, por exemplo, no Uruguai e na Ar
gentina, já existe uma legislação específiCa para a 
"lavagem• de dinheiro. O Governo brasileiro está to
mando a mesma iniciativa, quem sabe por imposição 
dos organismos internacionais. Para isso, baseou-se 
em estudos feitos junto a outros países, como Suíça, 
Itália, onde há a Operação Mãos Umpas, cujos pro
curadores estiveram no Brasil, discutindo e debaten
do a matéria. Portanto, apesar de não se tratar de 
uma "brastemp•, como disse o Senador Romeu 
Tuma, não creio que seja um frigobar. 

Repito: estamos avançando nessa questão e 
precisamos encará-la com seriedade. Pela primeira 
vez, o Governo e o Congresso Nacional o estão fa
zendo com tamanha responsabilidade. O Brasil era 
considerado um País em que todo mundo exercitava 
o direito de ser ilegal. Não havia uma legislação que 
pudesse estancar essa prática. Agora há: o projeto 
que estamos votando neste momento. As leis eram 
sempre violadas e os profissionais dessa área bus
cavam caminhos para burlá-las. No entanto, agora 
estamos caminhando no sentido de conter a indiscri
minada situação de ilegalidade em que vive o nosso 
País. 

Enfatizo um ponto que considero muito impor
tante. O projeto, ao incluir no art 1" os crimes contra 
a Administração Pública, diz textualmente: 

Art. 1" Exigir para si ou para outrem, di
reta ou indiretamente, qualquer vantagem 
como condição ou preço para prática ou 
omissão de atos administrativos contra o sis
tema financeiro praticado por organização 
criminosa 

Esse aspecto da maior relevância vem ao en
contro de todos os procedimentos do Congresso Na
cional nos últimos anos, principalmente no que diz 
respeito às Comissões Parlamentares de Inquérito. 
Vimos que denúncias e mais denúncias afloram nes
ses processos e mostram claramente como é feita a 
"lavagem• de dinheiro no Brasil, principalmente no 
que se refere a crimes organizados, corrupção, mal
versação do dinheiro público, extorsão, enfim, todos 
esses procedimentos cujas práticas sempre foram 
condenadas por nós. 

Portanto, Sr. Presidente, vamos votar favora
velmente a esse projeto, por considerá-lo um avanço 
importante. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESDENTE (Antonío Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barba
lho, para encaminhar a votação. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, S~. e Srs. Senadores, seguramente o 
Senado aprecia hoje tema da maior importância. 
Presto a minha solidariedade aos que nele trabalha
ram. Entretanto, Sr. Presidente, faço um registro. 
Ouvimos manifestações favoráveis à emenda do Se
nador Jefferson Péres, aprovada na Comissão de 
Assuntos Econômicos. Na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, outros Srs. Senadores 
apresentaram emendas. Tecnicamente, concordo 
com o Senador Romeu Tuma quando diz que já 
existe, sobre o tema apresentado pelo Senador Jef
ferson Péres, lei especifica mediante a qual se esta
belecem punições para os que praticam crimes de 
ordem tributária. 

Creio, com todo o respeito que tenho pelos que 
argumentam em contrárío, que o assunto relativo ao 
projeto em tela é distinto no que diz respeito ao en
quadramento em matéria tributária e que, portanto, 
não seria adequado misturar os dois assuntos nesta 
oportunidade. Entretanto, em relação ao parecer do 
Senador Romeu Tuma, faço um registro que, de cer
ta forma, deve incomodar o Senado. Como Uder do 
PMDB, tenho votado- portanto, o meu voto repre
senta também o voto do meu partido - matérias da 
conveniência politica do Governo, no que diz respei
to a emendas constitucionais para as quais o Gover
no reivindica a urgência corno forma de manter a es
tabilidade econômica. Mas, Sr. Presidente, não pos
so conformar-me com a possibilidade de que isso 
passe a ser rotina nesta Casa, ou seja, que o Sena
do também o faça quando da apreciação de legisla
ção ordinária, em que não há inclusive conotação de 
natureza política. Temos que compreender o que es
creve o Senador Romeu Turna. Depois de dizer que 
emendas apresentadas na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania possuem pertinência e que 
seria interessante serem absorvidas, o Senador Ro
meu Turna escreve: •o interesse público, todavia, re
comenda que o presente projeto venha a ser trar.s
fonnado em lei com celeridade. • 

Se em todas as leis, em todos os projetas, ti
vermos que argumentar que deve haver celeridade, 
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não será preciso que a Câmara dos Deputados en
vie mais nada para o Senado. Se a matéria está sob 
forma de Proposta de Emenda Constitucional, o Go
verno alega que corre risco o Plano de Estabilidade 
Económica, e temos sido solidários. Ontem, o Sena
do esgotou uma etapa. Não falta mais nada para o 
Executivo, no que diz respeito â emenda constitucio
nal que dependa do Senado. Votamos com a com
preensão de que havia pressão de natureza política 
no que se refere â economia. 

Se também na legislação ordinária o Relator 
confessa que as emendas são importantes para o 
aperfeiçoamento do projeto, mas que, em nome da 
celeridade, devemos aprová-lo como veio da Câma
ra dos Deputados, não sei em que situação ficará o 
Senado. Chamo a atenção da Casa para essa ques
tão. Não quero absolutamente abordar os aspectos 
técnicos, já que a Comissão de Assuntos Económi
cos o fez, mas ressalto que está ficando muito mal 
para o Senado, como instituição, o fato de o Relator
confessar que o projeto sairá com imperfeição. Na 
Câmara dos Deputados, um projeto pode ficar indefi
nidamente. No Senado Federal, sempre em nome 
da celeridade, tem de sair de qualquer jeito. 

Em nome da celeridade, por iniciativa de V. Ex", 
foram reunidos os líderes do Senado e da Câmara. 
Mandamos para a Câmara matéria referente às me
didas provisórias. Em reunião convocada por V. Ex" 
num sábado, manifestei às Lideranças da Câmara e, 
inclusive, ao Presidente daquela Casa o meu des
contentamento, pois tínhamos enviado para aquela 
Casa a questão das MP e até aquele momento nada 
havia acontecido. 

O Senado perderá a sua condição de Casa re
visora. Que Casa revisora é .essa. Sr. Presidente? 
Que .Casa revisora· é ·essa que, em nome da celeri
dade, tem de aprovar qualquer texto, até um texto 
considerado imperfeito pelo Relator e pela Comissão 
que. o analisam? 

É o registro. que. quero fazer, Sr. Presidente, 
sem querer estabelec.er. polémica. nem depreciar o 
trabalho do ilustre· Senador Romeu Tuma e .da Co
missão de Constituição. Justiça e Cidadania .. Chamo 
a atenção da Casa,. porque,. caso contrário, esse 
procedimento vira rotina e aàeus; Casa revisora. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, 
como relator, para esclarecimentos, após o que tere
mos a votação. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Para escla
recimentos. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

te, Sr"s. e Srs. Senadores, Senador Jader Barbalho, 
agradeço a expiicação sobre a rejeição da emenda, 
mas faço alguns esclarecimentos, pois provavelmen
te meu relatório não foi suficientemente explícito. 

A premência se justifica pela necessidade da 
lei. Quanto à possibilidade de mudança na legisla
ção ordinária, fiz referência no sentido de rejeitar a 
emenda, porque as duas leis citadas nas discussões 
podem ser aprimoradas. Não é a esse projeto, Sena
dor, que faço a referência de aprimoramento, mas às 
leis citadas, a n2 8.137, que prevê os crimes contra a 
ordem tributária, e a outra, citada pelo Senador José 
Jgnácio, nº 9.271, que suspende a aplicação do art. 
366 quando o indiciado se encontra ausente. 

Quis estimular a discussão no sentido do apri
moramento das leis ordinárias que hoje existem. No 
debate não se usou o argumento de que o Governo 
precisa dessa lei. Tem razão o Senador Jader Bar
balho quando enfatiza que é a sociedade quem pre
cisa dela. Incorporar o protesto que fez S. Ex" ao 
meu pronunciamento, porque concordo com ele 
quando diz que não se pode sancionar as leis que o 
Governo quer quando a intenção dos Senadores é 
alterá-las. Sou contrário à alteração porque ela não 
vem, em tese, beneficiar o projeto. 

Sobre o crime de "lavagem' de dinheiro, discuti 
com o Banco Central, porque achava pertinente a 
emenda do Senador José lgnácio. Rcou clara a dis
tinção entre "lavagem" de dinheiro e crime contra a 
ordem tributária. A insistência no cabeçalho do Pro
jeto da expressão "lavagem" de dinheiro tem como 
objetivo distinguir os objetívos dessa lei. 

Quando se fala em crimes contra a ordem tri
butária, os Srs. Senadores devem lembrar a discus
são que se fez anteriormente sobre o assunto. Dis
cutia-se se, quando o processado penalmente por 
crime de sonegação fiscal pagasse os impostos an: 
tes da denúncia, haveria ou não a elisão do crime. E 
um estímulo ao recolhimento da Receita. que busca 
o aumento da arrecadação. Entendem muitos que, 
antes de ser feita a denúncia, deveria ser elidido o 
crime caso o tributo devido fosse pago, Senador 
José Fogaça 

Apelo que se aprove o projeto como está, por
que se incluirmos os crimes contra a ordem tributá
ria, provavelmente será dificultada a aplicação dessa 
futura lei. Com o elenco de crimes que compõem 
este projeto alcança-se o objetivo principal: o com
bate à corrupção e ao desvio do dinheiro público. 
Esses crimes foram definidos no projeto. O crime de 
sonegação fiscal até há pouco era visto como um 
crime administrativo, um crime fiscal, em que havi3 a 
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punição pelo não-recolhimento de impostos. Havia 
uma aparência de legalidade em operações que, na 
verdade, eram ilegais, já que uma empresa legal
mente estabelecida desviava dinheiro. 

O projeto que se discute e que se procura 
aprovar tem como objetivo principal combater o cri
me contra o sistema financeiro, que objetiva a ocul
tação de dinheiro ilicitamente adquirido desde o iní
cio do processo. Alcança ainda o crime praticado no 
exterior, Srs. Senadores. Não há nenhuma exigência 
no projeto no sentido de que o crime seja praticado 
em território brasileiro. A "lavagem• de dinheiro que 
resulte de crime praticado no exterior é alcançada 
por esse projeto. Será punida de acordo com o que 
prescrevem os artigos deste projeto, inclusive, com a 
perda dos bens incorporados ou adquiridos com 
esse dinheiro "sujo". 

Reitero o meu apelo, Sr. Presidente: aceitem a 
rf!!jeição das emendas e aceitem o nosso relatório 
para que possa ser este projeto aprovado o mais ra
pidamente possível. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o projeto sem prejuízo das emendas. 

Os Srs. Senadores e Sr"s. Senadoras que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2118, DE 1998 

Senhor Presidente, . 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 1 - CAE, de 1998, ao Projeto de 
Lei da Câmara n2 66, de 1997, que dispõe sobre "os 
crimes de lavagem• ou ocultação de bens, direitOs e 
valores; a prevenção da utilização do sistema final)
ceiro para os ilícitos previstos nesta lei, cria o Con
selho de Controle de Atividades Financeiràs · -
COAF, e dá outras providências. : 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. ·-
Pedro Simon. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- O requerimento do nobre Senador Pedro Simon 
está prejudicado em virtude de já estar sendo atendi
do, já que os pareceres são divergentes e, conse
qüentemente, um dos pareceres consagra o seu re
querimento. 

Votação da emenda da Comissão de Assuntos 
Económicos e votacão em alobo das Emendas n% 2 

a 4 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, que são emendas de redação. 

Será feita, em primeiro lugar, a votação da 
emenda da Comissão de Assuntos Económicos, que 
tem pareceres divergentes. 

Os Srs. Senadores que aprovam a Emenda 
n2 1-CAE queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N2 1-CAE, DE 1998 

Ao Projeto de Lei da Câmara n2 66, 
de 1997, que dispõe sobre "os crimes de 
lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sis
tema financeiro para os ilícitos previstos 
nesta lei; cria o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - COAF, e dá ou
tras providências". 

Inclua-se o seguinte inciso ao art. 12 do Projeto 
de Lei da Câmara n.2 66/97, renumerando-se os de
mais e, por conseguinte, altere-se o § 42 do citado 
artigo a fim de adequá-lo a esta nova redação: 

Art. 12 ................................................. .. 

I - ....................................................... . 

11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
III - ······•••··•·••••·····················•··••····•·····• 
IV- ..................................................... . 

v- ······················································ 
VI- .................................................... .. 
VIl -contra a ordem tributária; 
VIII - ....•............••.......•••..••....••••...••.•••• 
..................................................................... 

§ 42 A pena será aumentada de um a 
dois terços, nos caos previstos nos incisos I 
a VIl do caput deste artigo, se o crime for 
cometido de forma habitual ou por intermé
dio da organização criminosa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votação em globo das Emendas de n2s 2 a 4-CCJ, 
de redação. · · 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex" tem a palavra. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Peço que seja con
signado o meu voto favorável à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senador Pedro Simon fica com sua emenda. 
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Votação em globo das Emendas n% 2 a 4 da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. São 
emendas de redação. 

As Sr"s. e Srs; Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovadas. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção iinal. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final, 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 7S,DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação Final do Projeto de Lei da 
Câmara n2 66, de 1997 {n2 2.688, de 1996, 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação finai 
do Projeto de Lei da Câmara n2 66, de 1997 (n• 2.688, 
de 1996, na Casa de origem), que dispõe sobre os 
crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema finan
ceiro para os ilícitos previstos nesta lei; cria o Con
selho de Controle de Atividades Financeiras -
COAF, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de feverei
ro de 1998. -Antonio Carlos Magalhães, Presiden
te - Ronaldo Cunha Lima, Relator- Lúdio Coelho 
-Carlos Patrocínio- Geraldo Melo. 

ANEXO AO PARECER N2 75, DE 1998. 

Dispõe sobre os crimes de "lava
gem• ou ocultação de bens, direitos e va
lores; a prevenção da utilização do siste
ma financeiro para os ilícitos previstos 
nesta lei; cria o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiros - COAF, e dá ou
tras providências. 

o,congresso Nacional decreta: 

CAP[TULOI 
Dos Crimes de "Lava!Jem" ou Oculta~ó · 

· dé Bens, Direitos e Valores 

Art. 12 Ocultar ou dissimular a natureza, ori
gem, localização, disposição, movimentação ou pro
priedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de crime: 

I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecen
tes ou drogas afins; 

11 -'-de terrorismo; 

III- de contrabando ou tráfico de· armas, muni
ções ou material destinado à sua produção; 

IV - de extorsão mediante seqüestro; 
V - contra a Administração Pública, inclusive a 

exigência, para si ou para outrem, direta ou indireta
mente, de qualquer vantagem, como condição ou pre
ço para a prática ou omissão de atos administrativos; 

VI- contra o sistema financeiro nacional; 
VIl - praticado por organização criminosa. 
Pena: reclusão de três a dez anos e multa. 
§ 12 Incorre na mesma pena quem, para ocul

tar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou va
lores provenientes de qualquer dos crimes antece
dentes referidos neste artigo: 

I -os converte em ativos lícitos; 
11 - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou 

recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movi
menta ou transfere; 

III - importa ou exporta bens com valores não 
correspondentes aos verdadeiros. 

§ 2" Incorre, ainda, na mesma pena quem: 
I - utiliza, na atividade económica ou financei

ra, bens, direitos ou valores que sabe serem prove
nientes de qualquer dos crimes antecedentes referi
dos neste artigo; 

11 - participa de grupo, associação ou escritório 
tendo conhecimento de que sua atividade principal 
ou secundária é dirigida à prática de crimes previs
tos nesta lei. 

§ 32 A tentativa é punida nos termos do pará
grafo único do art. 14 do Código Penal. 

§ 42 A pena será aumentada de um a dois ter
ços, nos casos previstos nos incisos I a VI do caput 
deste artigo, se o crime for cometido de forma habi
tual ou por intermédio de organização criminosa. 

§ 5" A pena será reduzida de um a dois terços 
e começará a ser cumprida em regime aberto, po
dendo o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por 
pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou 
partícipe colaborar espontaneamente com as autori
dades, prestando esclarecimentos que conduzam à 
apuração das infrações penais e de sua autoria ou à 
localização dos bens, direitos ou valores objeto do 
crime. 

CAPITULO 11 
Disposições Processuais Especiais 

Ar!. 2" O processo e julgamento dos crimes 
previstos nesta lei: 

I - obedecem às disposições relativas ao pro
cedimento comum dos crimes punidos com reclusão, 
da competência do juiz singular; 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 119 

11 - independem do processo e julgamento dos 
crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ain
da que praticados em outro país; 

III - são da competência da Justiça Federal: 
a) quando praticados contra o sistema financei

ro e a ordem económico-financeira, ou em detrimen· 
to de bens, serviços ou interesses da União, ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas; 

b) quando o crime antecedente for de compe
tência da Justiça Federal. 

§ 12 A denúncia será instruída com indícios su
ficientes da existência do crime antecedente, sendo 
puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que des
conhecido ou isento de pena o autor daquele crime. 

§ 22 No processo por crime previsto nesta lei, 
não se aplica o disposto no art. 366 do Código de 
Processo Penal. 

Art. 32 Os crimes disciplinados nesta lei são in
suscetiveis de fiança e liberdade provisória e, em 
caso de sentença condenatória, o juiz decidirá funda
mentadamente se o réu poderá apelar em fiberdade. 

Art. 42 O juiz, de ofício, a requerimento do Mi
nistério Público, ou representação da autoridade po
licial, ouvido o Ministério Público em .vinte e quatro 
horas, havendo indícios suficientes, poderá decretar, 
no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão 
ou o sequestro de bens, direitos ou valores do acu
sado, ou existentes em seu nome, objeto dos crimes 
previstos nesta lei, procedendo-se na fonna dos arts. 
125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 - Código de Processo Penal. 

§ 1 º As medidas assecuratórias previstas neste 
arti~;~o serão levantadas se a ação penal não for ini· 
ciada no prazo de cento e vinte dias, contados da 
data em que ficar concluída a diligência. . 

§22 O juiz determinará a liberação dos hens, di
reitos e valores apreendidos ou seqüestrados quan
do comprovada a licitude de sua origem. 

§ 32 Nenhum pedido de restituição será· conhe
cido sem o comparecimento pessoal do acu9ado, 
podendo o juiz determinar a prática de atos neceSsá· 
rios à conservação de bens, direitos ou valores; nos 
casos do art. 366 do Código de Processo Penal. 

§ 42 A ordem de prisão de pessoas ou· da 
apreensão ou seqüestro de bens, direitos ou valores, 
poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério 
Público, quando a sua execução imediata possa 
comprometer as investigações. 

Art. 5º Quando as circunstâncias o aconselha
rem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará 
pessoa qualificada para a administração dos bens, 

direitos ou valores apreendidos ou seqüestrados, 
mediante termo de compromisso. 

Art. 62 O administrador dos bens: 
I -fará jus a remuneração, fixada pelo juiz, que 

será satisfeita com o produto dos bens objeto da ad
ministração; 

11 - prestará, por determinação judicial, infor
mações periódicas da situação dos bens sob sua ad
ministração, bem como explicações e detalhamentos 
sobre investimentos e reinvestimentos tealizados. 

Parágrafo único. Os atos relativos à administra
ção dos bens apreendidos ou seqüestrados serão le
vados ao conhecimento do Ministério PúbriCO, que 
requererá o que entender cabível. 

CAPITuLO III 
Dos efeitos da condenaçio 

Art. 72 São efeitos da condenação, além, dos 
previstos no Código Penal: 

I - a perda, em favor da União, dos bens, dire~ 
tos e valores objeto de crime previsto nesta lei, res
salvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. 

11 - a interdição do exercício de cargo ou fun
ção pública de qualquer natureza e de diretor, de 
membro de conselho de administração ou de gerên
cia das pessoas jurídicas referidas no art. 91', pelo do
bro do tempo da pena privativa de libel'dade aplicada. 

CAPITuLO IV 
. Dos bens, direitos ou valores 

oriundos de crimes praticados no •w.tbm•-lfiH"""'Iro'"" 

Art. 8'l O juiz determinará, na hipótese de exis
tência de tratado . ou convenção internacional e por 
solicitação de. autoridade estrangeira competente, 

. apreensão ou o- sequestro de bens, direitos ou valo-
res oriundos de crimes descritos no art 111; pratica
dos no estrangeiro •. 

§ .1g Aplica-se o disposto neste artigo, inde
pendentemente de tratado ou convenção.intemacio
nal, quando o governo do país da autoridade sorlci
.tante prometer reciprocidade ao Brasil. 

§ ?li ~a I~ ~ tratado ou convenção. os bens, 
direitos ou valores apreendidos ou seqüestrados por 

. sc)licitlição de autoridade estrangeira ~mpetente ou 
os recursos provenientes da sua arlenaÇão serão ~ 
partidOS. éinre" o· EstacJo reque·rente e o Brasil, .na 
proporção de metade, ressalvado o direito, de lesa
do ou de terceiro de boa-fé. 

CAPfTULOV 
Das pessoas sujeitas à lef. 

Art. 92 Sujeitam-se às obrigações referidas rios 
arts. 1 o e 11 as pessoas jurídicas ·que tenham, ·ém 
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caráter permanente ou eventual, como atividade 
principal, ou acessória, cumulativamente ou não: 

I - a captação, intermediação e aplicação de 
recursos financeiros de terceiros, em moeda nacio
nal ou estrangeira; 

11 - a compra e venda de moeda estrangeira ou 
ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial; 

III - a custódia, emissão, distribuição, liquida
ção, negociação, intermediação ou administração de 
títulos ou valores mobiliários. 

Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obri
gações: 

I - as bolsas de valores e bolsas de mercado
rias ou futuros; 

11 -as seguradoras, as corretoras de seguros e 
as entidades de previdência complementar ou da ca
pitalização; 

III - as administradoras de cartões de creden
ciamento ou cartões de crédito, bem como as admi
nistradoras de consórcios para aquisição de bens ou 
serviços; 

IV - às administradoras ou empresas que se 
utilizem de cartão ou qualquer outro ineiÓ eletrõnico, 
magnético ou equivalente, que permita a transferên
cia de fundos; 

v ;- is ernpresa.S: éle. arren~ento' ~JCC!ntil 
(leasing) e as de fomento cómereià.l (factoring); 

VI- as s~iedades, que efetuem distribuição de 
dinheiro ou ·quaisquer· bens móveis, mercadorias, 
serviçóS, ou, 'airida,. coriciedem deSí:onicis na: sua aqui
sição, mediante sorteio ou método assemelhado; 

VIl - as. filiais ou ·representações ·de entes ·es
trangeiros·que exerçam no Brasil qualquer. das ativi
·dades listadas neste •artigo, ainda· que· .tle.·forma 
'eventual• :: · · · · · · · · · 

VIII - as demais entidades cujo "funcionamento 
depende> de autorização· de· órgãO' i'éguladbr dos 

· ·il'lercadbS·finanêêito, de câmbio, ·de capitais e de se-
•guros; · .. · • • ·. · · · · · · • · · ..... · · · · 

IX -as pesSoas físicas ou· júrídK:as, nácioítá.is 
· w · estíarlgeiras, ·que· operem no BtaSit · Cótrio agen
tes; dirigentes, prcicuràOOiàS, éomissiónárias óu por 
•quàisqúer fonna representem iriteressàs dé 'érite es
'thirígeiró; que exei'Çá' qua!Quer·i:las atividadeS' tefeti-
• das neste !irtlgó;" " · · · · · · · · · 

' • • X -'- a$· pessoas juríqícas que exerçãiri ativida
des de promoção imobiliária 'cíu compra" é venda de 
imóveis; 

XI- a& pesseas.físicas ou·jarídicas que comer-
• çializem jóias pedras e ~~;; P.~.O:SPs, objetos de 

}ijte, e ar}~g~idad~~. .. . ... " . .. . • .. • . .. 

CAPiTULO VI 
Da identificação dos clientes e manutenção 

de registras 

Art. 1 O. As pessoas referidas no art. 9": 
I - identificarão seus clientes e manterão ca

dastro atualizado, nos termos de instrução emana
das das autoridades competentes; 

11 - manterão registro de toda transação em 
moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mo
biliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo 
passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapas
sar limite fixado pela autoridade competente e nos 
termos de instruções por esta expedidas; 

III - deverão atender, no prazo focado pelo ór
gão judicial competente, as requisições formuladas 
pelo Conselho criado pelo art. 14, que se processa
rão em segredo de justiça. 

§ 12 Na hipótese de o cliente constituir-se em 
pessoa jurídica, a indentificação referida no inciso I 
deste artigo dever.á abranger as pessoas físicas autori
zadas a representá-la, bem como seus proprietários. 

§ 22 Os cadastros e registras referidos nos inci
so I e 11 deste artigo deverão ser conservados duran
te o período mínimo de cinco anos a partir do encer
ramento da conta ou da conclusão da tra.nsação, 
piazo este que poder.á ser ampliado pela autoridade 
·competente. 

§ 32 O registro referido no inciso 11 deste artigo 
será efetuado também quando a pessoa física ou ju
rídica, seus entes ligados, houver realizado, em um 
niesmo mês-calendário, operações com uma mesma 
pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu con
junto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade 

··competente. 

CAPíTULO VIl 
Da comunicação de operações financeiras 

Art. 11. As pessoas referidas no art. .9": 
I - dispensarão especial atenção às operações 

.q~. P<>S termos de instruções emanadas das autori
.dades competentes, possam constituir-se em sérios 

. indícios dos crimes previstos nesta lei, ou cçm eles 
· relacionar-se; 
· · · · ·. Íl.- deverão comunicar, abstendo-se de dar 
. aos clientes ciência de tal ato, no prazo de vinte e 
quatro horas, às autoridades competentes: 

. a) todas as transações constantes do inciso 11 
'dó àit. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse 
fim, pela mesma autoridade e na forma e condições 
por ela estabelecidas; 

· · · · ·b) A proposta ou a realização de transação 
·preVista no inciso I deste artigo. 
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§ 1° As autoridades competentes, nas instruçõ
es referidas no inciso I deste artigo, elaborarão rela
ção de operações que, por suas características, no 
que se refere às partes envolvidas, valores, forma de 
realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de 
fundamento econômico ou legal, possam configurar 
a hipótese nele prevista. 

§ 2" As comunicações de boa-fé, feitas na for
ma prevista neste artigo, não acarretarão responsa
bilidade civil ou administrativa. 

§ 32 As pessoas para as quais não exista ór
gão próprio fiscalizador ou regulador farão as comu
nicações mencionadas neste artigo ao Conselho de 
Controle das Atividades Financeiras - COAF e na 
forma por ele estabelecida. 

CAPÍTULO VIII 
Da responsabilidade administrativa 

Art. 12. Às pessoas referidas no art. 92, bem 
como aos administradores das pessoas jurídicas, 
que deixem de cumprir as obrigações previstas nos 
art_ 1 O e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou 
não, pelas autoridades competentes, as seguintes 
sanções: 

I -advertência; 
11 - multa pecuniária variável, de um por cento 

até o dobro do valor da operação, ou até duzentos 
por cento do lucro obtido ou que presumivelmente 
seria obtido pela realização da operação, ou, ainda, 
multa de até R$ 200.000,00 {duzentos mil reais); 

III - inabilitação temporária, pelo prazo de até 
dez anos, para o exercício do cargo de administra
dor das pessoas jurídicas referidas no art. 92• 

IV - cassação da autorização para operaÇão 
ou funcionamento. 

§ 12 A pena de advertência será aplicada por ir
regularidade no cumprimento das instruções referi
das nos incisos I e 11 do art. 1 O. 

§ 22 A multa será aplicada sempre que as pes
soas referidas no art. 92, por negligência ou dolo: 

I - deixarem de sanar as irregularidades objeto 
de advertência, no prazo assinalado pela autoridade 
competente; 

11 - não realizarem a identificação ou o registro 
previstos nos incisos I e 11 do art. 1 O; 

III - deixarem de. atender, no prazo, a requisi
ção formulada nos termos do inciso III do art. 10; 

IV - descumprirem a vedação ou deixarem de 
fazer a comunicação a que se refere o art. 11. 

§ 32 A inabilitação temporária será aplicada 
quando forem verificadas infrações graves quanto ao 
cumprimento das obrigações constantes desta lei ou 
quando ocorrer reincidência específica, devidamente 

caracterizada em transgressões anteriormente puni
das com multa. 

§ 42 A cassação da autorização será aplicaria 
nos casos de reincidência específica de infrações 
anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 
III do caput deste artigo. 

Art. 13. O procedimento para a aplicação das 
sanções previstas neste Capítulo será regulado por 
decreto, assegurados o contraditório e a ampla defesa 

CAPÍTULO X 
Do conselho de controle de 

atividades financeiras 

Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da 
Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades R
nanceiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, 
aplicar penas administrativas, receber, examinar e 
identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilí
citas previstas nesta lei, sem prejuízo da competên
cia de outros órgãos e entidades. 

§ 1° As instruções referidas no art. 1 O destina
das às pessoas mencionadas no art. 92, para as 
quais não exista órgão próprio fiSCalizador ou regula
dor, serão expedidas pelo Coai, competindo-lhe, para 
esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a 
aplicação das sanções enumeradas no art. 12. 

§ 2" O Coaf deverá, ainda, coordenar e propor 
mecanismos de cooperação e de troca de informa
ções que viabilizem ações rápidas e eficientes no 
combate à ocultação ou dissimulação de bens, direi
tos e valores. 

Art. 15. O Coaf comunicará às autoridades 
competentes para a instauração dos procedimentos 
cabíveis, quando concluir pela existência de crimes 
previstos nesta lei, de fundados indícios de sua práti
ca, ou de qualquer outro ilícito. 

Art. 16. O Coaf será composto por servidores 
públicos de reputação ilibada e reconhecida compe
tência, designados em ato do Ministro de Estado da 
Fazenda, dentre os integrantes do. quadro de pes
soal efetivo do Banco Central do BrcisH, da Comissão 

· de Valores Mobiliários, da Superintendência de Segu
ros Privados, da Procuradoria-Geral· da Fazenda .Na
cional, da Secretaria da Receita Federal, de órgão de 
inteligência do Poder Executivo, do Departamento de 
Polícia Federal e do Ministério das Relações Exterio
res, atendendo, nesses três últimos casos, à indica
ção dos respectivos Ministros de Estado. 

§ 1° O Presidente do Conselho será nomeado 
pelo Presidente da República, por indicação do'Mi
nistro de Estado da Fazenda. 
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§ 22 Das decisões do Coaf relativas às aplica
ções de penas administrativas caberá recurso ao Mi
nistro de Estado da Fazenda. 

Art. 17. O Coaf terá organização e funciona
mento definidos em estatuto aprovado por decreto 
do Poder Executivo. 

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

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

discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. e Sr-s. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio

co/PSB - SE) - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-V. Exª tem a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB - SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, esclareço que o meu voto foi favo
rável à emenda do Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Será registrado o seu esclarecimento. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Senador Artur da Távola com a palavra. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
uma vez aprovada a matéria, peço que seja registra
do o meu voto contrário à redação final, porque aco
lho as sugestões do Senador José Fogaça quanto à 
impropriedade do uso "lavagem• de dinheiro, que é 
uma metonímia que absolutamente não tem nenhum 
sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Constará da ata a declaração de V. Ex" . 

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT- RS) 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Com a palavra a Senadora para declarar voto. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT- RS. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.)- Que registre 
também a Ata, Sr. Presidente, que votei favoravel-

mente à emenda do Senador Jefferson Péres, des
tacada pelo Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Será registrado em ata. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 78, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n2 87, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Cãmara n2 78, de 1997 (n2 1.159/95, 
na Casa de origem), que institui nonnas ge
rais sobre desporto e dá outras providên
cias, tendo 

Pareceres sob n°s 
- 67-A, de 1998, da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Leomar Quintanilha, favorável; 

- 68, de 1S98, da Comissão de Assun
tos Económicos, Relatara: Senadora Bene
dita da Silva, favorável; e 

- 69, de 1998, da Comissão de Educa
ção, Relator: Artur da Távola, favorável, com 
a Emenda n• 1-CE, que apresenta, com voto 
contrário do Senador Gerson Camata. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO N.• 13/98 

Brasília, 1 O de fevereiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Em reunião conjunta realizada no último dia 5 

de ·fevereiro decidiram as Comissões de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, de Assuntos Sociais e de 
Educação desta Casa pela aprovação, com uma 
emenda de redação, do Projeto de Lei n2 78, de 
1997, que "institui normas gerais sobre desporto e 
dá outras providências•. 

Conquanto as medidas propostas pelo projeto 
de lei representam, indubitavelmente, passo funda
mental com vistas ao aperfeiçoamento e à adequada 
organização do sistema desportivo no País, o texto 
que nos chegou da Câmara dos Deputados apre
senta imperfeições de natureza redacional que me
recem reparos, em nome da bo'l. técnica que invaria
velmente caracteriza os trabalhos desta Casa. 

Nesse sentido, solicito a Vossa Excelência 
submeter à soberana deliberação deste Plenário as 
sugestões de aperfeiçoamento do texto ora sob aná-
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lise deste Colegiada, a seguir relacionadas. Oportu
no se faz salientar que tais modificações, anterior
mente apresentadas a título de "recomendações" 
por este Relator em seu Parecer ao projeto na Co
missão de Educação, e que, como tais contaram 
com o acolhimento dos nobres pares, visam tão so
mente sanar imperfeições de natureza redacional, 
não incorrendo em qualquer sorte de alteração ao 
conteúdo do projeto de lei. 

Na certeza de estar contribuindo para o bom 
andamento dos trabalhos desta Câmara Alta. 

Respeitosamente, Senador Artur da Távola. 

RECOMENDAÇÕES PARA 
O APERFEIÇOAMENTO DE TEXTO 

I) Art. 52,§ 3º 

Onde se lê: "Plano Nacional de Fomento das 
Práticas Desportivas Formais e Não-Formais", 

Leia-se: "Plano Nacional de Desporto". 

Justificação 

Ao referir-se a Plano Nacional de Fomento das 
Práticas Desportivas Formais e Não-Formais o dis
positivo conflíta com o inciso 11 do art. 11 que faz re
ferência ao "Plano Nacional de Desporto", esta, em 
nosso entendimento, a denominação mais apropria
da e que merece prosperar. 

2) Art. 6", inciso 11: 

Onde se lê: "524", 
Leia-se: "594 •. 

Justificação 

O documento legal a que faz referência o inci
so 11 do art. 6º é o Decreto-Lei n.º 594, de 27 de 
maio de 1969, que "institui a Loteria Esportiva e dá 
outras providências•, e não o Decreto-Lei n.º 524, 
conforme mencionado no dispositivo. 

3) Art. 27: 
Suprima-se o art. 27 do projeto de lei. 

Justificação 

A determinação constante do art. 27 repete-se no 
art. 38, este mais completo e que merece prosperar. 

4) Art. 58: 
Suprima-se o art. 58 do projeto de lei. 

Justificação 

A redação do dispositivo repete-se no art. 90 
do projeto, pelo que recomendamos sua supressão. 

5) Art. 84, § 2º: 

Onde se lê: "comunicação", 
Leia-se: "composição". 

Justificação 

Objetiva a presente emenda tão somente corri
gir equívoco maniiesto no dispositivo mencionado. 

6) Art. 93: 
O art. 93 passa a constar como ·art. 19, renu

merando-se os subseqüentes. 

Justificação 

Propomos que o art. 93, que trata dos critérios 
para o reconhecimento, pelo lndesp, da entidade na
cional de administração do desporto que repre
sentará cada modalidade desportiva suceda o art. 
18, por tratarem de princípios afins, renumerando-se 
os demais. 

7) No texto do projeto, 

Onde se lê: "entidade de direção do desporto," 
Leia-se: "entidade de administração do des-

porto." 

Justificação 

Trata-se de emenda que visa padronizar os 
conceitos emitidos, já que o texto do projeto não uni
formizou as expressões utilizadas. 

8) No texto do projeto: 
Onde se lê: "entidade de administração do 

desporto nacional", 
Leia-se: "entidade nacional de administração 

do desporto". 

Justificação 

Trata-se de emenda que visa padronizar os 
conceitos emitidos, já que o texto do projeto não uni
formizou as expressões utilizadas. 

9) No texto do projeto: 

Onde se lê: "entidades federais de administra
ção do desporto," 

Leia-se: 'entidades nacionais de administração 
do desporto." 

Justificação 

Trata-se de emenda que visa padronizar os 
conceitos emitidos, já que o texto do projeto não uni
formizou as expressões utilizadas. 

1 O) No texto do projeto: 

Onde se lê: 'não formal" ou 'não formais", 
Leia-se: 'não-formal' ou "não-formais" 

Justificação 

Trata-se de emenda que visa harmonizar a grafia 
das expressões 'não-formal' e 'não-formais', já que o 
texto do projeto não uniformizou a grafia utilizada. 
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11) Ar!. 6", § 3º: 

Onde se lê: "caberá", 
Leia-se: "caberão". 

Justificação 

Trata-se de emenda de redação que visa corri
gir erro manifesto de concordância verbal. 

12) Art. 52, § 32: 

Onde se lê: "Instituto Nacional de Desenvolvi
mento do Desporto•, 

Leia-se: "Instituto Nacional de Desenvolvimen
to do Desporto - INDESP". 

Justificação 

Objetiva a emenda manter a sistemática utiliza
da no restante do texto. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998 -
Senador Artur da Távola. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência recebeu também da Senadora Be
nedita da Silva, Relatora da matéria na Comissão de 
Assuntos Sociais, expedientes que, dentro dos dis
positivos regimentais, serão levados em consideração 
quando da elaboração da redação final da proposição. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas ao projeto até o encer
ramento da discussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador carlos Patrocínio. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N2 2- PLEN 

Emenda Supressiva ao Projeto de 
Lei da Câmara n2 78, de 1997, que institui 
nonnas gerais sobre desporto e dá ou
tras providências. 

Suprima-se do § 22 do art. 60 a expressão 
"com periodicidade, no mínimo, mensal". 

Justificação 

A prática dos bingos eventuais é tradicional
mente semanal, tomando-se inviável, dadas as pe
sadas despesas com sua realização, inclusive mídia, 
a forma mensal prevista no projeto. 

Senado Federal, 11 de fevereiro de 1998. -
Senador Edison Lobão. 

EMENDA N2 3- PLEN 

Emenda Supressiva ao Projeto de 
Lei da Câmara n2 78, de 1997, que institui 
nonnas gerais sobre desporto e dá ou
tras providências. 

Suprimam-se o art. 66, e seu Parágrafo único, 
o art. 67 e o art. 76 do Projeto. 

Justificação 

A impressão de cartelas não é atividade pró
pria da União, devendo permanecer em mãos da ini
ciativa privada, cabendo ao Estado apenas sua fis
calização. 

Retirada a obrigação de cartelas oficiais, como 
pleiteia esta emenda, perde sentido o tipo penal que 
incrimina a utilização de cartelas não oficiais. 

Senado Federal, 11 de fevereiro de 1998. -
Senador Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa emenda que será lida pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N2 4- PLEN 

Suprima-se do Projeto de Lei da Câmara n2 78, 
de 1997, o seu artigo 27. 

Justificação 

A supressão é recomendável tendo em vista 
que o mesmo comando se repete na primeira parte 
do artigo 38 daquela proposta. 

Verifica-se que a redação do dispositivo que 
ora se busca eliminar constitui o artigo 19 da vigente 
Lei n2 8.672/93, a chamada Lei Zico, sendo que o ar
tigo 38 do projeto votado na Câmara dos Deputados 
tem origem no artigo 28 da Mensagem pela qual o 
Executivo pretendeu disciplinar a matéria. 

Assim, fica evidente que a redundância resul
tou de equívoco na tentativa de se conciliar as diver
sas proposições que, tratando do mesmo tema, tra
mitaram em conjunto naquela Casa Legislativa. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998.
Senador Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-A Emenda que acaba de ser lida já se encontra in
serida no expediente que foi encaminhado pelo Re
lator da matéria na Comissão de Educação, que 
será votado juntamente com o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintani
lha, Relator designado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para proferir parecer sobre as 
emendas. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr«s. e Srs. Senadores, entendo que, no 
mérito, as emendas do Senador Edison Lobão viriam 
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corrigir o texto do projeto como foi apresentado. En
tretanto, gostaria que a Mesa me esclarecesse se, 
neste caso, como se trata de emendas supressivas, 
a sua aprovação implicaria o retomo do projeto à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- De acordo com as informações do Secretário-Ge
ral da Mesa, a matéria voltará à Câmara dos Depu
tados se a emenda for supressiva, porque a Casa de 
origem é a Câmara dos Deputados, não é o Senado. 
Se fosse o Senado, como no projeto plano de saú
de, poderia. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB -TO) -
Então, Sr. Presidente, para manter o acordo que foi 
firmado, não acolho as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-0 Relator não acolhe as emendas. 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva, Relatara na Comissão de Assuntos Sociais, 
para proferir o seu parecer. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- SP. 
Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.)- Sr. 
Presidente, Sr!ls. e Srs. Senadores, examinamos as 
emendas oferecidas pelo Senador Edison Lobão e 
queremos levantar aqui algumas questões. Como a 
própria justificativa da emenda menciona, já existe a 
tradição da prática do bingo semanaL O que o dispo
sitivo estabelece é que para que se constate a práti
ca de bingo na modalidade eventual a realização 
dos sorteios deverá ser, pelo menos, mensal, o que 
não impede a realização de extrações quinzenais, 
semanais ou mesmo diárias. 

A nossa compreensão é de que, como há bus
ca de entendimento para que as sugestões do Sena
dor Edison Lobão aprimorem o projeto e que essa 
prática também seja semanal, e como já o é, damos 
parecer contrário a esta emenda. 

Quanto à segunda emenda, que suprime o art. 
66 e seu parágrafo único, o art. 67 e o art. 76, embo
ra pessoalmente eu esteja convencida da inconve
niência da centralização da emissão de cartela.no 
âmbito da União, também já existe entendimento 
para que haja uma mudança a posteriori. Nesse 
sentido, também estamos dando parecer contrário a 
esta emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os pareceres são contrários também na Comissão 
de Assuntos Sociais, com a Relatara Benedita da 
Silva. 

Com a palavra o Senador Artur da Távola, para 
proferir parecer sobre as emendas. 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA (PSDB- RJ. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr!ls. e Srs. Senadores, as emendas do Sena
dor Edison Lobão, a meu juízo, têm plena justificati
va. Uma delas sugere a supressão do art. 66 e seu 
parágrafo único, do art. 67 e do art. 76. É o artigo 
que trata da obrigatoriedade de que as cartelas do 
bingo sejam feitas pela União, vale dizer, pela Casa 
da Moeda. 

Realmente, essa obrigatoriedade, embora seja 
uma cautela do legislador da Câmara dos Deputa
dos, na prática se toma inviável, impossível, de vez 
que não se poderá jungir uma atividade com a dinâ
mica de um bingo nacional, que possa ajudar ao es
porte, aos andamentos da Casa da Moeda, razão 
pela qual a matéria se justifica. 

O mesmo caso se dá com a periodicidade, dei
xar de ser no mínimo mensal e poder ser semanal. 
O texto junge a mensalidade. A prática dos bingos 
realmente tem a tradição de ser semanal. A matéria 
de bingo é complexa, existe hoje como legalização 
apenas no esporte, para facilitar a atividade das enti
dades desportivas, das federações, e ou ela existe e 
é facilitada ou ela até não existe. Mas, em existindo, 
a meu juízo, deve ser facilitada, o que é o objetivo 
das emendas do Senador Edison Lobão. 

Nada obstante, como há em tomo dessa maté
ria um acordo no sentido de qüfi seja levado à Presi
dência da República um conjúnto de sugestões dos 
Relatores e também das emenda.S que eventualmen
te a Casa acatasse, compromisso esse assumido 
pelo Líder do Governo na Casa, essa é, a meu juízo, 
uma matéria que deve aer transplantada para as su
gestões, como todas as demais que serão feitas 
com o nosso endosso. Razão pela qual dou parecer 
contrário à emenda, para manutenção do entendi
mento, e sugiro a sua inclusão nas sugestões a se
rem levadas ao Sr. Presidente·da República. 

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

Em discussã; ~ projet~,. .','.· . • .~ .. 
Com a palavra o Senadpr·Eicio Alvaret:; •. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES .. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)·- Sr. Presidente, emi
nentes colegas, achei de bom alvitre ocupar; na fase 
de discussão, esta tribuna, para fazer urna· .espécie 
de cronica dos entendimentos que foram realizados 
em tomo da Lei Pelé. Este projeto é da mais alta im
portância para o desporto brasileiro, não·só.pelo seu 
alcance, mas também por ter sido inspirado pelo Mi
nistro Extraordinário dos Esportes, EdsoRcArantes 
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do Nascimento, o Pelé, que é hoje, indubitavelmen
te, a figura maior do esporte no mundo. 

Este projeto foi exaustivamente debatido na 
Câmara dos Deputados e ali, no entendimento parti
dário, erigiu-se o texto que veio para o Senado da 
República. 

O Ministro Edson Arantes do Nascimento soli
citou, por intermédio de V. Exl', um entendimento 
com os líderes partidários e com os três relatores da 
matéria, os eminentes Senadores Artur da Távola, 
Benedita da Silva e Leomar Quintanilha. Numa reu
nião longa e extensa, inclusive com a participação 
dos eminentes presidentes das Comissões que tra
taram do assunto - as Comissões de Assuntos So
ciais, de Constituição, Justiça e Cidadania e de Edu
cação -, V. Ex- teve oportunidade, juntamente com 
os Uderes, de examinar a proposta que agora está 
sendo votada e ficou ali estabelecido, com a partici
pação do nobre Uder do Bloco da Oposição, Sena
dor José Eduardo Outra, da Uderança do Governo e 
de todos os líderes partidários, que manteríamos o 
texto da Câmara. Se, por acaso, alguma sugestão 
surgisse nos debates, seria feito um documento pe
los três eminentes relatores, a ser encaminhado ao 
Presidente da República, até, quem sabe, com su
gestão de voto. 

Na reunião das três Comissões, os relatores se 
mantiveram fiéis a esse entendimento e, na ocasião, 
juntamente com o nobre Líder da Oposição, Senador 
José Eduardo Outra, tivemos oportunidade de remon
tar todo o acordo que foi feito no gabinete de V. Exl', com 
a presença do Ministro e dos líderes partidários. A vo
tação foi realizada e os eminentes relatores não acres
centaram nenhuma emenda, fiéis ao entendimento 
realizado na primeira etapa de discussão deste projeto. 

Logicamente, Sr. Presidente, deixou muito bem 
claro o Senador Artur da Távola, já no pronuncia
mento inicial na tribuna, no plenário desta Casa, e, 
posteriormente, na reunião conjunta, que o projeto 
precisava sofrer alguns reparos para que pudesse 
ser apresentado como compatível para o desporto, 
dentro da visão maior de termos uma lei que não só 
prestigiasse o desporto, mas que estimulasse tam
bém o apoio aos clubes brasileiros. 

Esse entendimento prosperou até agora. E, 
neste instante, tive oportunidade de conversar com o 
Ministro Pelé, em companhia do Senador Edison Lo
bão, autor de duas emendas supressivas, com os 
eminentes relatores e com o Senador Bernardo Ca
bral, baseando urna solução que nos permita man
ter, na integridade, o entendimento realizado no ga
binete de V. ExA. 

Acreditamos. Sr. Presidente, que as emenoas 
supressivas sugeridas - e acredito que seja este o 
entendimento da Mesa - envolvem matéria de méri
to e, como tal, o projeto terá que retomar à Câmara 
dos Deputados. 

Quero, desde logo, Sr. Presidente, dizer que 
existe, na nossa Casa, naturalmente com alguma ra
zão, a crença de que somos praticamente homolo
gadores da vontade da Câmara no momento em que 
aceitamos projetas sem poder modificá-los. No caso 
em espécie, parece-me, Sr. Presidente, que não 
prospera essa argumentação, porque o que está 
sendo discutido, como resultado final do trabalho 
dos relatores, é um entendimento partidário, de lide
ranças, que veio apenas corroborar o entendimento 
inicial feito na Câmara dos Deputados. 

Portanto, com a visão de ajustar ·o texto que 
está aí, mantendo o entendimento celebrado perante 
V. Ex", tive oportunidade, agora, de conversar com o 
Ministro Pefé, em companhia do Senador Edison Lo
bão, que é o autor das duas emendas principais, su
pressivas, que entendemos afetam o mérito. A maté
ria ali contida, já aquinhoada no parecer da nobre 
Senadora Benedita da Silva, será examinada pelo 
Governo, porque existem, inclusive, sugestões de 
vetos que o Governo tomou iniciativa de dizer que 
aceita inicialmente. 

Assim, deixo claro que a posição da Liderança 
do Governo neste momento é pela manutenção do 
acordo celebrado no gabinete de V. Exª, não acei
tando emendas que venham vulnerar o mérito. Ob
viamente o Plenário é soberano, mas, neste momen
to, reiteramos o apelo, principalmente aos eminentes 
Líderes dos Blocos que dão sustentação ao Gover
no, aos Senadores que dão apoio ao Governo, para 
manterem esta linha de raciocínio. 

E assumimos o compromisso, como já fizemos 
há pouco, com o Senador Edison Lobão, de exami
nar com S. Exl', perante as autoridades que vão tra
tar da matéria na instância do Executivo, o ajuste do 
texto da Lei Pelé, por meio de regulamentação ou de 
veto, naquilo que vem sendo solicitado por alguns 
Senadores que já me procuraram. 

Neste momento, como Líder do Governo, soli
cito com empenho a manutenção do texto da Câma
ra dos Deputados, dando cumprimento ao acordo 
que celebramos - nós, Partidos que apoiamos o Go
verno, e o Bloco de Oposição -, assim como deixo 
registrado o meu compromisso com o Senador Edi
son Lobão de fazer gestões junto ao Governo para 
também verifiCar se suas emtndas supressivas po
dem ser incluídas por regulamentação ou mesmo 
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pelo expediente do veto, para efeito do que é dese
jado na apresentação das emendas supressivas. 

É esta a nossa posição, como Líder do Gover
no: pela manutenção do ajuste, não aceitando 
emenda alguma que venha a prejudicar o mérito, 
para que possamos votar o texto conforme veio da 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, sr-s. e Srs. Senadores, ao discutir esta maté
ria e justificar a nossa posição, de defesa do acordo 
feito, gostaria de registrar que não é este o primeiro 
projeto para cuja aprovação há um acordo entre 
Oposição e Bancada governista. 

Já aconteceu o mesmo com outros projetes, 
resultado de acordo político entre partidos celebrado 
na Câmara dos Deputados. Houve dois projetes, por 
exemplo, originariamente de autoria de Parlamenta
res do PT, relacionados à reforma agrária, o do rito 
sumário e o da participação do Ministério Público, 
que foram objeto de acordo na Câmara, em que al
guns pontos mais radicais foram retirados. E nós, no 
Senado, defendemos a aprovação dos projetes da 
forma como vieram da Câmara, por entender que 
tratavam de assunto a ser aprovado com urgência. 

No nosso entendimento, o projeto que veio da 
Câmara não é aquele que defendíamos. Tive oportu
nidade de dizer aqui, tanto no plenário quanto na 
Comissão, que o projeto original do Governo mere
ceria um apoio mais entusiasmado, pelo menos da 
minha parte. Registro que ele tem alguns problemas, 
apontados nos diversos relatórios, particularmente 
no da Senadora Benedita da Silva. Levanto preocu
pação com relação ao período da chamada semipro
fissionalização. Entendo, inclusive, que a questão dos 
bingos não deveria estar incluída nesse projeto, estaria 
melhor incluída, por exemplo, no projeto de discussão 
dos jogos, relatado pelo Senador Edison Lobão. 

Mas, Sr. Presidente, Sr'!s. e Srs. Senadores, 
com muita sinceridade, entendo que o que dificultou 
a tramitação desse projeto na Câmara e o que difi
culta a sua aprovação são muito mais as qualidades 
embutidas no projeto do que os seus defeitos. Há 
aqueles que entendem que não é necessário urgên
cia na votação de um projeto como esse, alegando 
que não é preciso lei para tratar do futebol, porque o 
futebol brasileiro foi tetracampeão do mundo sem 
necessidade de uma lei dessa natureza. 

É verdade que o talento dos nossos atletas 
continuará existindo independentemente da lei; mas 

é verdade também, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Se
nadores, que aqueles que acompanham o esporte, 
particularmente o futebol, têm visto o quanto a pai
xão popular por esse esporte e pelos clubes brasilei
ros tem causado também - não quero generalizar -
algumas decepções. Por exemplo, uma série de diri
gentes diz que assume determinados cargos por 
uma vocação quase sacerdotal - já que são cargos 
não remunerados; justificam-se pelo amor ao clube, 
à camisa. Porém, apesar de não serem remunera
dos esses cargos, há dirigentes que se eternizam 
neles e quando os deixam estão muito mais ricos do 
que quando entraram. 

Creio que é uma feliz coincidência esse projeto 
estar sendo votado na mesma sessão em que foi vo
tado o de lavagem de dinheiro. Os dois têm uma re
lação: em vários clubes brasileiros, nos mais diver
sos Estados do Brasil, o processo de utilização dos 
cargos nas entidades desportivas serviu também 
para lavagem de dinheiro não só nos pequenos clu
bes, mas também nos grandes. O meu, por exem
plo, o Botafogo, em 89 e 90, no período em que era 
administrado por um notório bicheiro, o Sr. Emil Pi
nheiro, servia-se desses artifícios. 

Lembro-me inclusive de que o saudoso comu
nista e botafoguense João Saldanha, em 89, quando 
o Botafogo foi campeão depois de 21 anos, disse em 
sua coluna: Como botafoguense, estou satisfeito 
com a vitória, mas como cidadão brasileiro me en
vergonho, porque o meu time foi transformado numa 
lavanderia! 

Vários setores tentaram bombardear o projeto. 
Aqueles que tinham o prazer de ler matérias esporti
vas devem ter tomado conhecimento, mais ou me
nos na mesma época em que o projeto foi, apresen
tado, das palavras do eterno Presidente da Federa
ção Carioca de Futebol, Sr. Eduardo Viana - mais 
conhecido como "caixa d'água• -, que disse textual
mente, em O Globo: ·consigo aquilo que quero. Sou 
um homem capaz de bater, à noite, à porta da.casa do 
juiz para conseguir as liminares que me inte~"! 

Sr. Presidente, ScAs. e Srs. Senadores, esta é 
a realidade do futebol profissional brasileiro: O proje
to acabará com tudo isso? Num passe de mágica, 
creio que não. Mas estamos, sim, contrib!Jindo para 
melhorar a situação. Na medida que o prqjeto, no 
seu art. 42, § 2", estabelece que a organização des
portiva é de elevado interesse social, elei>ossibilita
rá uma salutar atuação fiscalizadora do'·'Ministério 
Público, nos termos do art. 129 da Constituição Fe
deral, sem prejuízo da autonomia asségürada no 
seu art. 217. .•:.J 
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A meu ver, não pode mais o profissionalismo 
no futebol brasileiro restringir-se à compra e venda 
de jogadores e ao pagamento de grandes salários a 
uma minoria e de salários aviltantes à grande maio
ria- como, aliás, é a própria distribuição de renda no 
Brasil, não só em relação a esta profissão como 
também às outras. Creio que esse projeto também 
aponta para a modernização. Embora ele não seja 
tão radical quanto defendíamos que fosse, ele pre
tende acabar com a iniqüidade da Lei do Passe, o 
que, na verdade, era um resquício da escravidão no 
nosso País. 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, com 
muita tranqüilidade e convicção, respeitando a opi
nião daqueles que têm ressalvas ao projeto - nós 
também as temos, inclusive elas constam do relató
rio da Senadora Benedita da Silva -, entendemos 
que esse projeto é aquele politicamente possível de 
ser aprovado hoje pelo Congresso Nacional. 

Portanto, sein prejuízo das prerrogativas do 
Senado, porque somos daqueles que têm defendido 
a tese de que o Senado não deve apenas obedecer 
às deliberações do Governo, consideramos que a 
aprovação desse projeto, sem emendas, não é uma 
imposição do Governo, mas sim o resultado de um 
acordo político celebrado no âmbito do Congresso 
Nacional, que entendemos deve ser mantido. 

Portanto, apelo aos Senadores do Bloco de 
Oposição para que votemos o projeto inde
pendentemente das manifestações que ocorrerão no 
período de discussão, em que cada um fará ponde
rações, críticas e ressalvas às emendas que enten
dem deveriam ser aperfeiçoadas. Creio que o proje
to deve ser aprovado nos termos em que está, sem 
prejuízo de aperfeiçoamento via regulamentação. No 
caso específico dos bingos, como já disse, isso po
derá ser feito na própria lei, cujo Relator é o Senador 
EáiSOn Lobão. 

Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadores, esta é 
a posição do Líder da Oposição. Estamos votando 
uma lei que não é a melhor - inclusive não é a que 
eu defenderia -, mas creio que é a possível para in-

- serir modernidade no esporte brasileiro. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
sr-s. e Srs. Senadores, sou um mero torcedor do fu
tebol. Vou-me poupar de fazer incursões na legisla
ção desportiva, uma vez que outros companheiros 

conhecem melhor o tema e podem nos ajudar a de
cidir a respetto. 

Creio que o Senado deve aprovar esse projeto. 
Todas as manifestações são no sentido de que ele 
irá melhorar as relações nesse campo da sociedade 
brasileira. Por isso mesmo, desde logo, quero mani
festar a minha solidariedade. E tendo sido solidário 
às emendas apresentadas pelo Senador Edison lo
bão, vou aguardar S. Exª, para acompanhá-lo ou não. 

Fiquei ansioso com a opinião dos relatores so
bre as emendas apresentadas. S. Exªs informam 
que elas são pertinentes, que não há contestação e 
que são solidários a elas. Mas o Líder do Governo 
informa que houve um acordo. Eu não participei des
se acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Senador Jader Barbalho, permita-me dizer a V. Exª 
que o seu Partido esteve representado nessa reu
nião pelo Senador Nabor Júnior. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) -
Em qual reunião? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre esses problemas da Lei Pelé. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)
Mas e em relação a esta emenda? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a emenda não se falou. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)
Essa emenda é um fato novo. Informo à Casa que 
manifestei solidariedade ao Senador Edison Lobão. 
E fiquei ansioso, porque, se houvesse justificativa, 
no mérito, a Casa deveria rejeitar as emendas. 

Ouço o Relator da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania indagar de V. Exª se o projeto 
voita para a Câmara; se isto ocorrer, S. Exª dá pare
cer contrário, apesar de ter ressaltado que, no mérito, 
é favorável às emendas do Senador Edison Lobão. 

De certa forma, trata-se de uma situação sur
realista. Creio que o Ministro Edson Arantes do Nas
cimento merece, da nossa parte, todas as homena
gens, até pelas alegrias que nos proporcionou ao 
longo da sua vida como jogador, como grande cra
que da seleção brasileira. 

Mas confesso que não sabia que o Pelé conse
guiria driblar o processo legislativo! Eu o vi dar dri
bles fantásticos ao longo da sua carreira, mas dar 
um drible agora, incluindo no processo legislativo o 
veto presidencial, é novidade! 

Por isso mesmo, como todos os Srs. relatores 
manifestaram-se a favor da procedência das emen
das, se o seu autor, o Senador Edison Lobão, as 
mantiver, quero registrar, com todo o respeito, que 
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estarei solidário com S. Exª. Entretanto, S. Exª é o 
dono das emendas; se resolver retirá-las, também 
sou solidário à sua atitude. 

Entendo, Sr. Presidente, que não é possível 
ouvir dos relatores que as emendas procedem, mas 
que não as acatam se o projeto voltar à Câmara, e 
que o Pelé deixará de ser homenageado pelo Sena
do, pois não se pode esperar até março para que a 
Câmara decida apenas em relação a isso - porque o 
restante já estará aprovado. Creio, Sr. Presidente, 
que não posso me incluir nessa homenagem ao 
grande jogador de futebol que foi Pelé. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. 
e Srs. Senadores, o projeto encaminhado pelo Presi
dente da República ao Congresso Nacional institui 
normas gerais sobre desportos e recebeu, na Câma
ra dos Deputados, um capítulo novo, que diz respeito 
aos bingos, "interconexionado" com o projeto original, 
pois os bingos são uma forma de ajudar os clubes 
esportivos. Votado na Câmara, veio ao Senado. 

É bom o projeto? O projeto não é bom. Todos 
nós temos consciência disso. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, a Comissão de Educação e a Comissão de As
suntos Sociais tentaram alterá-lo, melhorá-lo, retirar 
dele seus defeitos, expungi-lo das suas deficiências 
maiores, pelo menos. Mas sobrevêm os tais acor
dos, segundo os quais as leis votadas pela Câmara 
não devem ser alteradas aqui, para que não retor
nem àquela Casa. 

Sr. Presidente, algumas leis, dada sua urgên
cia urgentíssima. até se pode compreender sejam 
votadas no Senado com defeitos, para que se ganhe 
tempo, mas há outras leis, e esta é uma delas, para 
as quais não deveríamos nunca adotar esse princí
pio. O Senado não está ficando bem com essa atitu
de: a de votar as leis sem alterá-las, para que elas 
não retomem à Câmara. 

O Senador Jader Barbalho, eminente Líder do 
PMDB, acaba de ressaltar que os todos os Relato
res foram favoráveis às emendas que apresentei 
buscando corrigir alguma coisa do projeto. Em ver
dade, ainda que votando contra as emendas, em ra
zão dos chamados acordos, todos falaram a favor 
delas, acharam que elas corrigem o projeto, que são 
necessárias. 

Pouco antes da palavra do Líder do PMDB, tive 
oportunidade de conversar com o Ministro Pelé, que 

garantiu estar de acordo com a nossa intenção de 
corrigir o projeto e. por consequência, S. Exª proporá 
o veto presidencial aos dispositivos que tentamos 
excluir através das minhas emendas. O Líder do Go
verno também aqui se manifesta na mesma direção. 
Os relatores tiveram contatos, por igual, com o Mi
nistro Pelé e com outras autoridades do Governo, no 
mesmo sentido. 

Sr. Presidente, uma das emendas que propus 
visava excluir do projeto o artigo 67, que diz: 

Ao adquirir as cartelas, a entidade des
portiva recolherá, no mesmo ato, a importân
cia de 19% do valor de face, a título de Im
posto de Renda. 

E o artigo anterior: 

A compra das cartelas é condicionada, 
a partir da segunda vez, à exibição do com
provante de pagamento percentual devido 
às entidades esportivas. 

Artigo 66: 

Nos bingos permanentes e nos even
tuais somente serão utilizadas cartelas ofi
ciais, emitidas pela União, com numeração 
sequencial e seriada. e com valor de face 
expresso. 

Estamos emitindo uma nova moeda. É como 
se o real não bastasse. Propõe-se, arbitrariamente, 
a emissão de uma nova moeda, ou seja, as cartelas 
do bingo, se não são moedas, são quase moedas, o 
que é uma linguagem técnica, o que significa que o 
projeto, portanto, não é bom - nesta parte, é péssi
mo. Ou será corrigido ou será até mesmo contest
ado na Justiça por ser inconstitucional esse dispositi
vo. E não se culpe, amanhã, a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, pois ela tentou corrigir o 
projeto. O Presidente da Comissão chamou atenção 
para esses aspectos; o Relator também, os demais 
membros da Comissão por igual. 

Sr. Presidente, não posso duvidar- e não duvi
do - da palavra do eminente Líder do Governo; não 
posso duvidar da palavra do Ministro Pelé e também 
não quero criar dificuldades aos chamados acordos 
que foram aqui estabelecidos - acordos de fato. 
Houve os acordos. · 

O Sr. Gerson Camata (PMDB - ES) - Permi
te-me V. Exª um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Ouço 
V. Exª. 

O Sr. Gerson Camata (PMDB- ES) -Ilustre 
Senador Edison Lobão, é interessante como o bingo 
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entrou no futebol brasileiro. Em 1987, os times de fu
tebol realizavam bingos no campo, para atrair torce
dores, mas a Polícia Federal começou a cercear 
essa atividade, porque era ilegal. Fiz então um proje
to de lei autorizando a promoção de bingos durante 
os jogos, com prêmios, que, geralmente, eram auto
móveis. Com a Lei Zico, o então Deputado e presi
dente do Flamengo, Márcio Braga, sugeriu-me: Ca
mata, vamos fazer uma emenda à Lei Zico, utilizan
do elementos da sua proposta, porque ela está tra
mitando mais rapidamente. Veja V. Exª que era um 
pequeno artigo, que dizia: 'As entidades de direção 
de práticas esportivas credenciar-se-ão na Secreta
ria da Fazenda da respectiva unidade da Federação 
para promoverem reuniões destinadas a angariar re
cursos para o fomento do desporto, mediante sor
teios da modalidade denominada bingo•. Tiraram a 
palavra 'estádio' e, com isso, o bingo passou a po
der ser realizado em qualquer lugar. Agora, cria-se a 
'cartelebrás". Estamos desestatizando tudo, mas es
tatizamos as cartelas. Se V. Ex! observar, essa lei é 
contrária à direção que toma o Governo Fernando 
Henrique Cardoso, que está privatizando tudo, pois 
ela estatiza o esporte. Mais um pouco, para se jogar 
uma 'pelada" num campo qualquer, ou se disputar um 
campeonato de tiro ao alvo, será preciso mandar um 
requerimento de autorização para o Ministro Extraordi
nário dos Esportes. O Bloco de Oposição está firme no 
apoio a essa lei, porque ela está de acordo com o que 
ele prega: a estatização do esporte, corno era antiga
mente na União Soviética e como é em Cuba e na Co
réia. Veja V. Ex! que os órgãos que vão comandar o 
esporte são todos representantes do Governo. A pri
rneiTa coisa a ser feita é a estatização do prêmio da lote
ria, pois somente 45% do valor arrecadado é destinado 
ao prêmio, o restante vai para o Governo. Quem forjo
gar na loteria esportiva daqui para a frente, fque sa
bendo que foi tungado: só terá direito a receber 45% 
do que for arrecadado- é a 'Loterbrás'. Então, a "Es
portebrás'. a 'Loterbrás' e a 'Cartelebrás' são os três 
órgãos que estão ""'""c criados. Sabemos que o Mi
nistro Pelé pretende deixar o Governo em alguns ála5, 
para ser comentarista da Rede Globo durante a Copa 
do Mundo, depois da aprovação da lei. Penso que S. 
Ex" tem todo o direito :. uma lei que mereça o seu 
nome, mas ela deveria ser um pouco melhor. Vou me 
abster- mas contribuindo para o quorum -, pois ela 
contém dois artigos inconstitucionais, quatro artigos 
repetidos e muitos elementos que precisam ser re
vistos. O próprio Relator sabe disso. Cumprimento 
V.~ e concordo que realmente há a necessidade 
qe um exame um pouco mais apurado. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) -Agrade
ço o apoio de V. Ex', que confirma aquilo que eu ha
via dito, isto é, estamos votando uma lei repleta de 
equívocos e de erros e, todavia, vamos aprová-la as
sim mesmo. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT- SE)
Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) - Pois não. 
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) -

Permite V. Ex" um aparte, Senador Edison Lobão? 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Conce

do o aparte ao nobre Senador José Eduardo Outra. 
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) -

Senador Edison Lobão, apenas para comentar a 
respeito do aparte do Senador Gerson Camata. Na 
verdade, estamos propondo trazer o desporto brasi
leiro para o capitalismo, porque atualmente ele está 
no feudalismo com alguma pitada de máfia. Então, 
propomos não estatizá-lo, mas trazê-lo para o capi
talismo. Muito obrigado. 

O Sr. Bello Parga (PFL - MA) - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Conce
do um aparte ao Senador BeiJo Parga. 

O Sr. Bello Parga (PFL- MA)- Senador Edi
son Lobão, gostaria de fazer, com brevidade, um ad
minículo às considerações expandidas por V. Exª 
com relação ao art. 66, pelo qual a União emitirá as 
cartelas oficiais. Essa é uma criação de despesas 
que não é pennitida ao Congresso efetuar. Alerto V. Exª 
para esse aspecto da questão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Muito 
obrigado, eminente Senador BeiJo Parga, pela exce
lente contribuição. 

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo o apoio 
decidido do Líder do PMDB nesta Casa, Senador 
Jader Barbalho, assim corno o do Líder do PFL, am
bos dispostos a votar a favor das emendas que corri
gem o projeto, em parte, pelo menos. 

Todavia, não desejamos criar problemas para 
o acordo efetuado entre os Líderes desta Casa. Es
tamos também fiados na palavra do eminente Líder 
do Governo e na do Ministro Pelé. 

Nesta hipótese, ou retiramos as emendas ou 
concordamos que sejam rejeitadas para que o Presi
dente da República, por instância do Líder e do Mi
nistro Pelé, possa vetar os dispositivos que as 
emendas tentaram excluir. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha 
para discutir. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP. 
Para discutir. Sem revisão do orador)- Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, concordo com o que dis-
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seram vários Senadores de que esse projeto contém 
imperíeições. Mas, de fato, não há como negar que 
ele também promove uma série de benefícios para o 
desporto brasileiro. E que, portanto, a Oposição aqui 
no Senado, quando consolidou o acordo para a 
aprovação desse projeto, na forma como ele está 
tramitando na Casa, foi exatamente com base na 
identificação que fez dos avanços que esse projeto, 
ao tomar-se lei, trará para o desporto nacional, prin
cipalmente para o futebol profissional ou para os de
mais esportes profissionais, mas, sobretudo, para o 
futeboL 

Não tenho nenhuma dúvida, e estou convenci
do de que o Ministro Edson Arantes do Nascimento 
acertou quando encaminhou esse projeto. Diria até 
que a sua iniciativa foi mais um "gol de placa•. Se o 
projeto contém imperfeições, há de se comJlreender 
que ele também foi modificado na Câmara; ele já 
veio para cá como resultado de acordos na Câmara, 
onde outros ateres desse cenário imenso, que é o des
porto, tiveram participação e tiveram influência na for
matação final desse projeto, que estamos votando 
hoje. A iniciativa em si é um grande acerto e que esse 
projeto vai contemplar com uma série de benefícios, 
um segmento até certo ponto excluído de vários be
nefícios sociais do nosso País, que são os atletas 
profissionais, não tenho nenhuma dúvida disso. 

Sr. Presidente, a justificação desse projeto traz 
uma estatística que me deixou, de certa íorma, im
pressionado, quando afirma que apenas 3% dos 
atletas profissionais, dos jogadores de futebol, so
bretudo e em particular, apenas 3% ganham mais de 
dez salários rr.ínimos; 6,7% recebem de cinco a dez 
salários; 19,6% recebem de dois a cinco salários; 
51 ,38% recebem de um a dois salários mínimos; e 
19, 25% apenas um salário mínimo. Ou seja, mais 
de 70% dos atletas profiss;onais recebem até dois 
salários mínimos, e chega a 90% os que recebem 
até cinco salários mínimos. Porque se tem a impres
são de que uma minoria que consegue vencer aqui e 
lá fora, os nossos craques, os mais talentosos, rep
resentariam talvez até uma tendência de que a 
maioria também tivesse essa ascensão ou tivesse 
esse retomo financeiro no exercício da sua atividade 
profissional. Então, o que se percebe com o atleta 
profissional? É que quando ele praticamente conclui 
as suas atividades profissionais, o que, na maioria 
das vezes, acontece. em uma idade ainda muito jo
vem, muito precoce, dos 30 aos 32 anos - poucos 
seguem além dessa idade com o mesmo desempe
nho· de épocas anteriores quando mais jovem -, en
tão, quando deixam de jogar futebol, em geral, estão 

desamparados de qualquer cobertura social para 
sua família e para si próprio. Então, essa lei quando 
determina praticamente o fim do controle do passe 
do atleta pelos clubes, quando garante, de certa for
ma, uma independência cada vez crescente na deci
são individual do atleta sobre a que clube ele deve 
pertencer e quanto deve também valer o seu traba
lho, nesse aspecto não tenho nenhuma dúvida. Zico, 
quando Ministro, também tentou aprovar no Con
gresso Nacional uma lei que garantisse uma maior li
berdade ao atleta profissional, que tirasse o atleta 
profissional dessa situação de exploração, que acon
tece sobretudo no futeboL E agora o Congresso dá o 
seu respaldo, o seu apoio, a sua aprovação a essa 
lei que exatamente permite esse maior grau de liber
dade para o atleta, e que praticamente garante a 
conquista de uma independência profissional que 
até então não existia, haja vista que, como disse, a 
exploração, a retenção dos direitos dos jogadores 
pelos clubes ou até por determinadas empresas ou 
por indivíduos que eram donos do passe, em uma 
espécie até quase de escravidão branca Então, 
esse projeto contém esse aspecto importante que 
certamente vai beneficiar os atletas, o desporto e o 
povo brasileiro, que é amante do futeboL 

Um outro aspecto: as ligas, a permissão, a 
contemplação para que as ligas desportivas possam 
também oferecer ou organizar suas competições, in
dependentemente até dos órgãos que comandam o 
desporto nos Estados, das entidades regionais de 
controle do desporto, qualquer que seja a sua moda
lidade. Então, essas ligas também permitem um 
avanço no sentido de uma liberdade maior para que 
os clubes se organizem, independentemente das en
tidades controladoras do desporto, qualquer que 
seja a sua modalidade. 

O projeto não beneficia apenas os atletas, mas 
também ajuda aos clubes, quando permite, garante 
ou até determina que eles funcionem como uma es
pécie de empresa, com a possibilidade, portanto, 
muito maior de se organizarem, de se estruturarem e 
de garantirem uma ampliação da sua estrutura física 
e também mais condições para a contratação de 
atletas. 

Com essas considerações, coloco-me plena
mente favorável a esse projeto. Concordo com o fato 
de que poderíamos ter aperfeiçoado melhor esse 
projeto por intermédio de emendas. É difícil convi
vermos com a idéia de que os projetas não devam 
retomar à Câmara dos Deputados para não terem 
sua tramitação atrasada. Acredito que toda contribui
ção que tanto o Senado quanto a Câmara possam 
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dar a qualquer projeto, a qualquer legislação deve 
ser aproveitada. Mas, infelizmente, chegou-se a 
esse consenso, a esse acordo e as modificações po
derão acontecer em outro momento. O processo le
gislativo é um processo contínuo, constante de aper
feiçoamento da legislação. 

Até recentemente tínhamos a Lei Zico, agora 
teremos a Lei Pelé. Futuramente poderemos ter ou
tra lei que venha aperfeiçoar, aprimorar esse texto 
que estamos aprovando no começo da tarde de 
hoje, e que certamente vai beneficiar todo o despor
to nacional, não só os atletas, mas também os clu
bes, garantindo maior transparência às entidades 
que coordenam o desporto nacional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI} - Sr. 

Presidente, peço palavra a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores, creio que tivemos oportunidade 
de debater exaustivamente hoje o presente projeto 
de lei, denominado Projeto de Lei Pelé, e venho, 
portanto, trazer algumas considerações de natureza 
extremamente objetiva, eis que penso que muitas 
vezes nós mesmos nos perdemos aqui em debates 
que vão se perpetuando pelo dia afora e às vezes 
nos tomando repetitivos. Não desejo sê-lo. Gostaria 
de apenas significar que o embasamento ou fulcro 
no qual está envolvido o pensamento do presente 
projeto de lei é extremamente válido, uma vez que 
parte de pressupostos como a valorização da educa
ção, da assistência social, da democratização, en
fim, de toda uma estrutura de pensamento que con
diz com a realidade atual, com a percepção da capa
cidade que hoje temos em nossas mentes com rela
ção ao problema. Isso começa no Capítulo 11, Dos 
Princípios Fundamentais, art. 22 , item I, da sobera
nia, item 11, da autonomia, item III, da democratiza
ção, item IV, da liberdade. 

Partindo desses pontos de vista, trata-se de 
ajustar o esporte formal e o não-formal de maneira 

· adequada à realidade dos nossos dias. 
Dou extremo valor à questão das ligas, bem 

como à questão da indução para que as entidades 
esportivas se tomem sociedades civis ou comerciais 
com firi~ ,lucrativos. Penso que a questão da Lei do 
Passe ..:. ·e bem disse o Senador Sebastião Rocha -
é adeq~ada, tendo em vista que dá maior liberdade 
não se$:&() profissional, como também às relações 
trabaltJ(sl?s entre a entidade e o trabalhador; julgo, 

da mesma maneira, extremamente positivos os pon
tos em que se procura aumentar a arrecadação para 
o esporte que, em última análise, é educação; a 
questão do fortalecimento da Justiça Esportiva, to
dos esses são aspectos muito positivos. 

Falarei apenas de duas das preocupações que 
nos motivaram, na reunião ocorrida no Gabinete de 
V. Ex", em que nós, os líderes dos Partidos Políti
cos, tecemos algumas considerações na presença 
do Ministro Edson Arantes do Nascimento e dos três 
eminentes Relatores da matéria, Senador Artur da 
Távola, Senadora Benedita da Silva e Senador Leo
mar Quintanilha, quando ajustamos alguns princípios 
que deveriam ser seguidos. Na ocasião, manifestou 
o Senador Artur da Távola, com o meu endosso e 
ratificação, a preocupação com relação ao lndesp, a 
fim de que ele não se sobrepusesse ao próprio Con
selho Nacional, para que não tivéssemos uma estru
tura, como já tivemos no passado, de que me lembro 
do CND. Fui Ministro da Educação do País na .épo
ca, do chamado Ministério da Educação, embora 
com a sigla MEC, oriunda, como se sabe, do Minis
tério da Cultura, quando eram unidos os ministérios 
numa só pasta, e tive oportunidade de verificar, des
de então, as diferenças que havia entre o Conselho 
Nacional de Desportos e a SEED/MEC - Secretaria 
de Educação de Desportos do Ministério da Educa
ção e Cultura e criou-se realmente grande celeuma 
em tomo de vários pontos. 

Então, não desejando nem de longe que isso 
se repetisse, mas entendendo, sobretudo, que esta 
questão efetivamente está diferenciada no atual pro
jeto de lei, a configuração é outra, mas vale a pena a 
lembrança feita pelo eminente Senador Artur da Tá
vala, que, aliás, muito bem se manifestou naquela 
ocasião como no plenário das comissões conjuntas. 

O segundo e último ponto de ressalva a obser
var- acho que já foi exaustivamente debatido aqui -
foi apresentado e consubstanciado nas emendas do 
Senador Edison Lobão. A mim realmente não me 
parecia justo que as cartelas já recebessem uma in
dexação no momento de sua aquisição, quando não 
se sabia se todas elas serão repassadas ou revendi
das ao público, tomando-se, consequentemente, in
justo que haja uma sobrecarga em cartelas que não 
serão vendidas. Assim não, faz-se a verificação, e 
as indexações ficarão adstritas àquelas que serão 
vendidas e não àquelas que foram efetivamente emi
tidas, digamos assim, ou adquiridas pelas entidades. 

Feitas essas duas observações, nos termos 
em que o Plenário já se manifestou a partir do Líder 
do Governo, do Líder do PMDB e dos eminentes Se-
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nadores que me antecederam, gostaria de dizer que, 
também concordando plenamente com todos aque
les pontos iniciais do acordo feito no gabinete de V. Exª, 
com os acréscimos dos acordos que foram feitos 
posteriormente, o PFL votará a favor do presente 
projeto de lei. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES) 

- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador José lgnácio para discutir. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, esse é um caso típico 
de um projeto de lei que tem altos, nobres e eleva
dos objetivos, tendo como peça instrumental, que se 
pretende venha no futuro a embasar a consecução 
desses objetivos, com tantas precariedades •• 

Na verdade, o projeto de lei - isso já foi dito por 
todos e, sobretudo, pelos três Senadores que relata
ram a matéria nas diversas comissões - contém im
propriedades, inconstitucionalidades, erros redacio
nais e de técnica legislativa. Possui disposições re
petidas, absolutamente iguais. Há impropriedades 
graves nesse projeto e, diante de todos esses as
pectos, pergunto-me por que esse projeto não pode
ria ser emendado. Isso já foi dito aqui anteriormente. 
O Senador Edison Lobão falou quase exatamente a 
mesma coisa. Quer dizer, por que o projeto não 
pode voltar à Câmara dos Deputados? Por que não 
pode ser emendado? Por que, afinal, não podemos 
desempenhar o nosso papel de Casa revisora? 

Sr. Presidente, desde que li esse projeto e veri
fiquei esses pontos que são passíveis de revisão, 
pretendi aluar no sentido de revê-los. 

Tomei conhecimento também da existência 
desse acordo que reuniu na Presidência do Senado 
Federal o eminente Ministro Edson Arantes do Nas
cimento, os três Relatores, os Líderes do Governo e 
da Oposição e os Presidentes das Comissões onde 
aluaram os Relatores. As Comissões se reuniram 
conju :tamente. Esse fato nos coloca numa certa 
perplexidade, porque, afinal de contas, perante o 
Presdente do Senado Federal e do Congresso Na
cional, foi celebrado esse acordo. 

Na verdade, a preocupação que tenho é que 
para darmos cumprimento a um acordo, que não 
pode ter sido feito por alguém compromissado, com 
erros, e, sobretudo, com erronias sérias como está 
aqui -tenho certeza de que os que fizeram o acordo 
não tinham conhecimento dessas erronias que estão 
no projeto -. tenhamos que aprovar este texto e criar 

condições para que o Presidente da Re ública seja 
informado dos erros que nele existem e Sua Exce
lência exercitar o direito ao veto, que não integra o 
processo legislativo (art. 59 da Constituição Fede
ral). Estamos vivendo essa realidade. 

Não quero, Sr. Presidente, até pelo respeito 
que dedico a Vossa Excelência, aos Lfderes do Go
verno e da Oposição, aos eminentes Relatores e aos 
Presidentes das três Comissões, ser alguém que 
cria problemas a um entendimento que certamente 
foi inspirado nos propósitos mais altos. Quero colo
car a minha posição como a de alguém que tem um 
grande respeito e uma profunda admiração pelo Mi
nistro Edson Arantes do Nascimento, que é o vulto 
nacional mais expressivo e mais conhecido no exte
rior, alguém que não pretende criar obstáculos nes
sa questão. 

Vou abster-me de votar, para não seguir em di
reção contrária àquilo que penso. 

Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir a matéria. 

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

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. 
e Srs. Senadores, realmente estamos diante de um 
projeto polêmico, no qual existem problemas. Esta
mos diante de um acordo político, e, evidentemente, 
nesta Casa, os acordos políticos têm muita força, às 
vezes mais do que a própria lógica. Mas não posso 
me furtar, Sr. Presidente, de fazer o registro de opi
niões que já emiti na Comissão e neste plenário, neste 
momento em que a matéria está sendo votada. 

O autor desse projeto, o Ministro Extraordinário 
dos Esportes Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, 
é uma figura admirada, idolatrada e mitificada pela 
minha geração. Os homens e as mulheres que, 
como eu, têm mais de 50 anos, vêem o Pelé como 
os gregos da antigüidade viam os seus atletas ven
cedores das Olimpíadas, ou seja, como uma espécie 
de semideus. E, desde aquela época, a humanidade 
não mudou. Esta figura mitológica e extraordinária 
da vida brasileira, o Pelé, continua sendo um mito. 
No entanto, esse grande mito da nossa geração 
desceu à condição humana de Ministro de Estado e, 
como qualquer mortal, propôs uma lei. Isso também 
acontecia na Mitologia grega Os deuses também se 
travestiam de humanos para cometerem erros hu
manos. E é isso que estamos examinando e·apre
ciando, Sr. Presidente. 
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Na verdade, esse projeto tem, no seu bojo, no 
seu todo, no seu conjunto, um inegável conteúdo de 
modernização e aponta para um grande aperfeiçoa
mento institucional e normativo do esporte brasileiro. 
Negar isso seria empobrecer o debate e reduzi-lo a 
questiúnculas ou a problemas localizados. No seu 
todo, o projeto é bom e modemizador e, por isso, 
merece ser aprovado. No entanto, não podemos 
também nos furtar e nos evadir de um compromisso, 
que é o de chamar atenção para os seus pontos 
mais cruciais. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, numa 
lei do esporte brasileiro, devem ser preservados dois 
pontos referentes ao esporte mais profissionalizado 
no Brasil, que é o futebol. Parece-me que duas insti
tuições são sagradas para o futebol e para o esporte 
em geral: a da excelência e a do mérito. Uma lei 
deve preservar, estimular e garantir o mérito e a bus
ca da qualificação profissional e do alto rendimento 
físico e atlético do esportista em geral. 

Nesse caso, creio que, no projeto, há elemen
tos constitutivos e institucionais muito bons e positi
vos. O projeto trata de estimular no atleta o seu valor 
individual e a busca da auto-estima, do melhor rendi
mento, da excelência. Em dois anos, um atleta que 
se forma no interior de um clube é praticamente o 
dono do seu passe. Em cinco anos, ele tem a pleni
tude do controle sobre os direitos contratuais da sua 
atividade esportiva, da sua prestação de serviços 
como atleta. 

Desse ponto de vista, parece-me que um dos 
valores exponenciais do esporte está preservado: a 
busca do mérito e da qualificação. No entanto, Sr. 
Presidente, em nenhum debate no Brasil e, muito 
menos, no Congresso Nacional, ouvi qualquer men
ção a um outro valor. histórico, centenário e cultural
mente intrínseco ao Brasil, qual seja o valor das or
ganizações democráticas e populares chamadas de 
Clubes Esportivos do Brasil. Não há nada que tenha 
maior· penetração na alma popular e maior intimida
de com a História privada do Brasil do que a história 
orgânica. dos nossos clubes de Mebol. 

Supor que, em. clube de futebol, há cartolagem 
é de um_primarismo.grosseiro. A meu ver, confundir 
tradições centenárias, construídas por gerações, 
com cartolagem é pobreza cultural, é reducionismo 
político, 'praticado, muitas vezes, por cronistas es
portivos. culturalmente deficientes. 

Onde está o valor de conteúdo popular e demo
Ciático mais profundo do esporte brasileiro, senão nos 
seus eluf>es e na construção orgânica e histórica de 
conteúdo extremamente popular dos clubeS de Mebol? 

Sr. Presidente, se esse valor não estiver pre
servado na lei Pelé, o Brasil, como cultura esporti
va, estará condenado. Nesse caso, temos que fazer 
um exame das questões mais primaciais que dizem 
respeito a esse aspecto. Saliento o art. 29, que trata 
de uma instituição chamada popularmente, nos jor
nais, de passe. O passe se transforma num instru
mento de preservação do jogador e da sua busca de 
mérito, de excelência, de qualificação e de alto ren
dimento. 

Reconheço que o passe prestigia o clube for
mador, que tem uma preferência contratual que se 
estende por cinco anos. Isso é bom, mas um dado 
de realidade é esquecido: num país chamado Brasil 
- não estou falando da Itália, da Espanha ou dos Es
tados Unidos -, qual é a única e decisiva fonte de 
sustentação dos clubes de futebol? 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha.) - Senador José Foga
ça, lembro a V. Ex" que o seu tempo está se esgo
tando. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. 
Presidente, se V. Ex" me permite, eu gostaria de fa
lar somente por mais um minuto. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Pois não. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. 
Presidente, essa fonte não é a renda proveniente 
dos associados, que, num país como o Brasil, é mui
to precária Os associados não sustentam a folha de 
pagamentos e nem os custos de manutenção de um 
time de futebol. Essa fonte não é a renda áos jogos, 
o chamado borderô, porque, num país como o Brasil 
- diferentemente do que ocorre num país como a 
Itália -, não se pode cobrar US$80 por uma entrada 
de jogo de futebol. Aqui, o ingresso mais caro custa 
R$10- e já é um exagero. Portanto, não é originário 
da renda. Só recentemente, de um ano para cá, é 
que os clubes passaram a auferir recursos originá
rios de contratos com rádio e televisão. Portanto, é 
muito recente essa fonte de contribuição. 

Há uma quarta fonte, que é a dos patrocínios, 
a qual, nós sabemos, tem limitações. 

Afirmo que a fonte maior de sustentação dos 
clubes de futebol é o passe, é a detenção dos direi
tos contratuais, que não tem nada a ver com escravi
dão; tem a ver, sim, com negócios, com economia, 
com troca de interesses contratuais. 

Um atleta que tenha um passe de valor ex
traordinariamente elevado - que significa 3% dos . 
atletas -, na verdade, paga a si mesmo e é ele 
quem, por meio do seu passe. paga a folha dos de-



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 135 

mais atletas. Quando um clube vende um atleta mé
dio por um milhão, dois milhões, três milhões de 
reais, não está somente se ressarcindo dos custos, 
está com isso tendo dinheiro para pagar, durante 
três, quatro, cinco meses, a folha de pagamento dos 
demais atletas que ganham três, quatro ou cinco sa
lários mínimos. 

O passe é a fonte primacial de sustentação. E 
o passe, pelo art. 29, desaparece aos cinco anos de 
atividade do atleta profissional. Na minha opinião, 
esse é um ponto negativo, crítico, ruim do Projeto. 

Sr. Presidente, Srl's. e Srs. Senadores, registro 
que gostaria de votar as emendas que foram apre
sentadas, se o Relator as mantivesse. Mas, eviden
temente, no conjunto do Projeto, o voto é favorável, 
porque no seu todo é bom. Só lamento que a maior 
fonte de real e verdadeira sustentação dos clubes de 
futebol e da folha de pagamento dos demais atletas 
está desaparecendo da vida dos clubes brasileiros. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - AO) - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o último orador, Senador Odacir 
Soares; após o que, falará o Relator. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - AO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero re
gistrar que, no Senado Federal, estamos cumprindo 
rigorosamente nosso calendário de votação das ma
térias que integraram a Convocação Extraordinária. 

Em segundo lugar, registro que a Lei Pelé, que 
contém cerca de 97 artigos, consigna 30% do seu 
texto ao ponto mais importante, qual seja a prática 
desportiva profissional. É uma lei modemizadora, 
porque implica na alforria do atleta profissional brasi
leiro. Ela traz para nossa legislação civil, comercial e 
trabalhista a relação do atleta com os seus clubes, 
com as entidades desportivas do País. 

O Capítulo V trata da prática desportiva profis
sional e se constitui no cerce da Lei Pelé, referindo
se tanto aos clubes quanto aos atletas profissionais. 

O art. 29, muito debatido em todas as Comis
sões do Senado e também pela imprensa, é aquele 
ponto que se refere à entidade desportiva que forma 
o atleta. Tal artigo, a meu ver, foi redigido de manei
ra adequada, porque o atleta tem inicialmente um 
contrato de dois anos com o clube que o formou, 
que poderá manifestar o direito de preferência e con
tratá-lo por mais três anos, perfazendo um total de 
cinco anos. 

Naturalmente, temos alguns pontos no projeto 
que mereceriam modificações, como aqui foram le
vantadas e ressaltadas pelo eminente Senador Jar
bas Barbalho e pelo Senador Edison Lobão, que, 
pertinentemente, apresentou várias emendas. Essas 
deveriam ser adotadas, mas, por acordo de liderança, 
dada a importância do projeto, todo ele calcado no seu 
Capítulo V, resolveu-se levar à votação, não as aco
lhendo; portanto, não permitindo que o projeto voltasse 
à Câmara dos Deputados, como manda o Regimento. 

Na realidade, devemos aplaudir a aprovação 
desse Projeto. Evidentemente, tivemos outras maté
rias que poderiam voltar à Câmara dos Deputados e 
não voltaram. Esta é exatamente uma daquelas que 
considero que deve ser votada aqui, porque trata, 
como eu disse, de maneira adequada e pertinente, 
da questão fulcral do esporte brasileiro: o esporte 
profissional. 

De modo que o Partido Trabalhista Brasileiro 
não poderia deixar de manifestar o seu aplauso ao 
Projeto, que, corno foi dito, deverá ter alguns vetos 
pelo Senhor Presidente da República e ser até obje
to de outros projetas, melhorando a sua redação e 
os seus objetivos. 

O PTB vota favoravelmente à matéria - vota 
feliz -, porque está votando uma lei modemizadora do 
esporte profissional brasileiro e que, portanto, implica 
numa carta de alforria do nosso atleta, dos clubes, que 
podem se organizar comercialmente, como sociedade 
civil, e das entidades esportivas, que também terão or
ganização comercial com finalidades econõmicas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Encerrada a discussão. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da 

Távola, Relator da Comissão de Educação. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ. 

Como Relator. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S~. e Srs. Senadores, eu gostaria de dar 
uma satisfação à Casa, já que nem todos os Srs. 
Senadores e Sr"s. Senadoras participaram do anda
mento desta matéria nas Comissões. 

O problema do esporte no Brasil começa a ser 
regulamentado, de modo sério, a partir da Constitui
ção de 1988, no Capítulo III - Da Educação, Da Cul
tura e do Desporto - na Seção III 

Chamo a atenção dos Colegas para o que diz 
a nossa Constituição. 

"Art. 217- É dever do Estado fomentar 
práticas desportivas formais e não formais, 
como direito de cada um, observados: 
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Preliminarmente, o que é prática formal e o que 
é prática não formal? A prática formal é aquela que é 
feita diretamente numa entidade desportiva organi
zada, um clube, que participa, por sua vez, de uma 
federação. E a não formal é a atividade desportiva 
realizada fora da atividade clubística, mas que, de 
modo interessante, a Constituição brasileira abarca 
como dever do Estado fomentar essas práticas. Por 
quê? Porque está no bojo dessa idéia o desenvolvi
mento físico da população, o desenvolvimento do 
corpo, uma política do corpo que o Estado pode per
feitamente desenvolver. 

Segue o art. 217: 

( ... ) observados: 
I - a autonomia das entidades despor

tivas dirigentes e associações, quanto a sua 
organização e funcionamento; 

A Constituição consagra o princípio da autono
mia da prática desportiva, princípio que está no pro
jeto e que não é, como muitos supõem, um mero 
princípio. Os princípios da lei, sabem os juristas da 
Casa muito melhor que eu, são os marcos filosóficos 
da lei e a orientação de todo o seu desenvolvimento 
ulterior. 

Art. 217: 
( ... ) 

"11 - a destinação de recursos públicos 
para a promoção prioritária do desporto edu
cacional e, em casos específicos, para a do 
desporto de alto rendimento;" 

Aqui, o ponto basilar. A Constituinte brasileira 
determina que a prioridade de recursos públicos está 
na direção do desporto educacional, e com toda ra
zão. Ele é o desporto da formação; ele está de bra
ços dados com a própria orientação educativa da ju
ventude brasileira; e ele tem também, do ponto de 
vista do desporto competitivo, a grande oportunidade 
de fazer ali o nascedouro dos grandes atletas. Os 
países que têm atletas desenvolvidos, campeões 
são aqueles que consagram ao desporto educacio
nal uma atenção jamais existente no Brasil. 

E, em certos casos, fala também •ao desporto 
de alto rendimento•. O que quer dizer isso, Sr. Presi
dente, Sr-'s. e Srs. Senadores? A palavra desporto 
de alto rendimento nos leva a confusões. Supõe-se 
que desporto de alto rendimento é o de rendimento 
de natureza pecuniária. A Lei - como também o le
gislador brasileiro - não encontrou uma expressão 
adequada. Alto rendimento quer dizer alta competiti
vidade aliada à extrema competência dos seus prati-

cantes. Trata-se do desporto dos recordes, do des
porto dos grandes momentos. Esse desporto, é ób
vio, está associado ao desporto profissional, mas 
pode também não estar. O desporto de alto rendi
mento previsto pela Constituição para receber auxí
lio público é o desporto olímpico, em outras pala
vras, campeonatos sul-americanos, campeonatos 
pan-americanos, campeonatos mundiais e olimpía
das. Esses são os quatro pontos do desporto de alto 
rendimento em que a Constituição Brasileira autoriza 
usar dinheiro público. Fora daí, é desporto educacional. 

Terceiro, o tratamento diferenciado para o 
desporto profissional e o não-profissional. Aqui, 
um ponto basilar, sem o qual jamais haverá enten
dimento, nem da matéria que estava na Lei Zico, e 
que é repetida na Lei Pelé, e nem da chamada Lei 
Pelé, que é o tratamento diferenciado do desporto 
profissional do não-profissional. Isso tem a ver 
com o desenvolvimento da atividade desportiva. A 
atividade desportiva, por natureza, nasceu amado
ra. Ela tem a ver com o paradigma olímpico da 
competição pela competição; ela tem a ver com a 
paixão por um clube; ela tem a ver com a prática 
desportiva nascida de uma vontade de competir e 
de participar. 

Os homens fazem deporto em fases de paz. 
Até diria que o desporto é a guerra da paz. Esta é 
a atividade do nascimento do desporto. Ocorre 
que, com o seu desenvolvimento, o desporto se 
transformou; o velho desporto amador, praticado 
pelo prazer individual, pela vontade coletiva de 
participar, entrou na corrente profissional, que o 
transfonma numa atividade eminentemente profis
sional na maioria de suas práticas e de suas mo
dalidades. 

Então, quando a Constituição brasileira separa 
o desporto não-profissional do desporto profissional 
está a fazer uma dist:nção fundamental, orientando a 
legislação posterior nessa matéria. 

Art 217. 
( ... ) 

IV - a proteção e o incentivo às mani
festações desportivas de criação nacional. 

Esse ponto se refere a alguns esportes que 
nasceram no Brasil; posso citar a capoeira, entre ou
tros. Então, é obrigação do Estado valorizar, criar re
cursos, criar condições para que o desporto de cria
ção nacional não desapareça no aluvião do desporto 
hoje intemacionalmente praticado. 

Quanto aos outros pontos, os parágrafos se re
ferem à questão da justiça desportiva, sendo que o § 
32, do art. 217, diz: 

§ 32 - O poder público incentivará o la
zer, como forma de promoção social. 
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Isso está na Constituição do nosso País, e é 
em função dessa disposição constitucional que a Lei 
Zico foi elaborada, mantendo, como nenhuma outra, 
a questão da autonomia como matéria principal da 
atividade desportiva. 

O esporte é uma atividade da sociedade que 
não precisou de ninguém, a não ser de si mesmo, 
para desenvolver-se no País e nos tomar campeão 
mundial de basquete, letra mundial de futebol, cam
peão mundial de voleibol, campeão mundial de volei
bol feminino, campeão, enfim, de algumas das mo
dalidades desportivas. O desporto não precisou do 
Estado. E a Constituição delimitou, de modo claro, 
qual o papel do Estado. A Lei Zico assim o fez; entre
mos, então, na lei que estamos a discutir. a Lei Pelé. 

Como o tempo é escasso, basta saber que a 
Lei Pelé repete a Lei Zico em cerca de 70% dos 
seus itens. E, nesse sentido, ela, a meu juízo, absor
veu os aspectos positivos que a Lei Zico já significou 
para o esporte brasileiro. 

A Lei Pelé, porém, acrescenta à Lei Zico al
guns pontos - a meu ver, aperfeiçoando-os, em cer
ta parte, e limitando-os em outra. 

A Lei Pelé os aperfeiçoa sobretudo no campo -
sem trocadilho - do futebol, ou seja, no terreno, no 
território do futebol. E, ao mesmo tempo em que a 
Lei Pelé o aperfeiçoa no território do futebol, ela, de 
certa forma, comete uma confusão que a prejudica: 
numa lei de esporte, predomina a matéria do futebol, 
quando esporte é uma coisa e futebol é outra. Fute
bol é esporte, mas esporte não é só futebol. Isso faz 
parte da monocultura brasileira, a monocultura do fu
tebol. Seria importante que essa matéria fosse sepa
rada? Sim. Por que não legislar para outros despor
tos como está legislado para o futebol, se a lei é do 
esporte? Esse é um dos pontos falhos que, no seu 
bojo, traz um aspecto positivo. Por quê? Vejam a di
ficuldade do legislador diante desse aluvião de pro
blemas e de contradições. Os avanços no futebol 
são muito importantes, em primeiro lugar, quando 
ele cria, de um modo vigoroso, a liga como uma pos
sibilidade de coexistir ao lado da federação e das 
confederações. Aqui sempre houve muita luta de po
der. No caso do futebol, as confederações sempre 
foram muito hostis à existência das ligas. Já no caso 
do voleibol tal não aconteceu. Quando o Sr. Nuz
man, atual Presidente do Comitê Olímpico, era o 
Presidente da Confederação de Voleibol, incentivou 
as ligas, sem que houvesse contradição necessária 
entre as ligas e as confederações. Trocando em 
miúdos, a liga é um entidade à parte, que organiza 
campeonatos segundo critérios próprios, hoje em dia 
critérios mercadológicos. Há campeonatos que po
dem ser de excelsa qualidade desportiva, sem que 
necessariamente sejam os campeonatos que estão 
no calendário oficial das federações. Assim aconteceu 
com o voleibol. O voleibol progrediu no Brasil - todos 

nós somos testemunhas -, exatamente porque hou
ve várias ligas. Só o interior de São Paulo, que é ri
quíssimo, tem um voieibol de uma qualidade absolu
tamente superior pela possibilidade do exercício 
dessas ligas. 

Na Lei Zico, não houve condições políticas, na
quele momento, de enfrentar as confederações que 
não queriam as ligas. Ela então saiu pálida. Aqui, a 
Pelé saiu adiante. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha.) 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)
Desculpe-me, Sr. Presidente. Lamento, mas vou 
procurar sintetizar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Lamento, mas, infelizmente, o tempo ... 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ) -O 
tempo é implacável, mas V. Exª não é. Nós todos 
sabemos. 
. No que diz respeito à Liga, portanto, há um 

avanço na Lei Pelé relativo ao futebol, bem como 
aos demais esportes. Já no caso do passe livre, a 
matéria se refere exclusivamente ao futebol. A Lei 
Pelé avança em relação ao que existia, que era, 
realmente, uma subjugação do direito do atleta de se 
transferir e de participar da sua excepcionalidade. 

Um outro ponto positivo é o de uma relativa 
manutenção, como defendeu o Senador José Foga
ça, do interesse dos clubes, que muitas vezes preci
sam ter sobre o passe uma certa participação, para 
que não se desestimule a formação do atleta nos 
chamados setores de base. Também nesse sentido 
a lei avança bastante. 

A transformação dos clubes em sociedade 
anônima, como estava na Lei Pelé originalmente, 
era realmente fora de propósito. Não se pode, por 
lei, obrigar todos os clubes a se transformarem em 
sociedade anônima. Porém, na Câmara, essa maté
ria foi corrigida e apresentada uma saída perfeita
mente palatável para que a obrigatoriedade anterior 
não seja mantida. Esta é, portanto, uma lei que traz, 
para o desenvolvimento do desporto profissional, 
avanços inestimáveis. 

Finalmente, ela regula a matéria do bingo. Tec
nicamente, poderia-se discutir se essa matéria é de 
regulamentação ou de lei. Mas está na lei e é pode
rosamente regulamentada a questão do bingo, que 
vinha sendo desvirtuada na sua prática quotidiana, 
sendo muito mais algo do interesse dos empresários 
do setor do que dos clubes. Nada contra o interesse 
dos empresários do setor, desde que o interesse do 
desporto seja o prioritário. O Projeto Pelé devolve 
aos clubes o comando dessa matéria, outro fator a 
pesar favoravelmente para a sua aprovação. 

Aspectos negativos, porém, a Lei tem muitos, 
que procurarei, de maneira muito rápida, aludir a V. 
Ex"s. Há erros graves de redação. Felizmente há um 
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grande acordo quanto à aprovação das emendas de 
redação. Há a questão já citada do futebol misturado ao 
esporte numa lei que é do esporte e não do Mebol. 

Há um ponto, a meu juízo, muito sério: o da fi
losofia em relação à autonomia. A Lei Zico entrega
va o comando das deliberações na área do esporte 
a um conselho saído da comunidade desportiva. A 
Lei Pelé entrega o comando ao lndesp, que é um ór
gão do Governo, estatal, subordinando-lhe o Conse
lho. É uma questão de filosofia, a meu juízo, grave. 
Levarei, nas recomendações que faço ao Presidente 
da República, essa questão. Disse muito bem o Se
nador Camata: "Um Governo que está a desestatizar 
não pode estatizar exatamente no esporte. • 

Os outros aspectos negativos dizem respeito 
aos artigos já citados por muitos Senadores, alguns 
referentes ao bingo. Mas há um deles, no caso do 
bingo, para o qual, finalizando, chamo a atenção dos 
Srs. Senadores e também do Governo, pois esta
mos a fazer um acordo de alto nível, no sentido de 
que o Governo leve em consideração as sugestões 
dos-Senadores e os pareceres dos Relatores. 

O art. 59, Sr. Presidente, que trata dos recur
sos para o esporte, no Capítulo IV da Lei, diz o se
guinte: "Os jogos de bingo são permitidos em todo o 
território nacional, nos termos desta Lei. • A meu ver, 
esta redação é dúbia, trará problemas adiante, porque 
autoriza os jogos de bingo em todo o território nacional. 

Primeiro, a expressão "jogo" é indevida na Lei, 
pois o jogo, até erradamente, está proibido no Brasil 
e é tratado como contravenção - eu, pessoalmente, 
não sou a favor de que jogo seja contravenção, por 
razões de natureza econômica, política, etc. Portan
to, a expressão "jogo' contraria frontalmente a pró
pria legislação. 

Em segundo lugar, este artigo geral pode suge
rir a interpretação de que os jogos de bingo são per
mitidos em todo o território nacional e não de que 
"a atividade do bingo relacionada ao esporte é per
mitida em todo o território nacional, nos termos 
desta Lei". É um alerta que deixo. Sem dúvida, a in
terpretação aqui é dúbia, pode ser aberta e discuti
da, mas pode dar passagem para algo que não 
está no espírito da lei e até não está no espírito al
tamente construtivo do Capítulo IX, que o Projeto 
Pelé traz como uma novidade e é um dos seus 
grandes avanços e algum de seus pontos mais po-

. sitivos. 
Expostas estas razões, infelizmente não de 

modo tão detalhado quanto gostaria, mas respeitan
do o Regimento e sobretudo a paciência dos Srs. 
Senadores e das Sr!!s. Senadoras, dou parecer favo
rável no sentido de que o aprovemos, e encareço ao 
Governo que cumpra, em profundidade, o compro
misso assumido pelo seu Líder- pessoa na qual to
dos temos plena confiança - em relação aos ajustes 
da lei, que são fundamentais. Impõem-se alguns ve-

tos e há inúmeras sugestões, feitas nesta Casa, que 
está colaborando com o andamento do projeto, que 
não devem ser relegadas a segundo plano, apenas 
porque estamos aqui a facilitar a tramitação de um 
projeto que, a rigor, deveria estar submetido ·a um 
processo mais demorado de análise. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância 
de V. EJc!!. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N2119, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimen

to Interno, a retirada da Emenda nº 1-CE, oferecida 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 1997, escla
recendo que assim procedo nos termos da alínea b 
do <~rtigo 256, do Regimento. .. . 
· Sàla das Sessões, 11 de fevereiro dé1998. -
Senador Artur da Távola. 

REQUERIMENTO N2 120, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimen

to Interno, a retirada da Emenda n2 2-PLEN, de mi
nha autoria, oferecida ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 78/97. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Senador Edison Lobão. 

REQUERIMENTO N2121, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimen

to Interno, a retirada da Emenda nº 3-PLEN, de mi
nha autoria, oferecida ao Projeto de Lei da Câmara 
n2 78/97. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Senador Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-A Emenda do Senador Ademir Andrade já está in
corporada ao texto do parecer do Senador Artur da 
Távola. 

Votação do projeto com alterações propostas 
pelo Relator, na Comissão de Educação • 

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

Aprovado. · 
A mátéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final e será incluída na Ordem do Dia da·sessão 
de amanhã, às 10 horas, a fim de se escoimar algu
mas falhas de redação que poderiam prejudicar, in
clusive, o texto do projeto. 

É a seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 78, DE 1997 
( n~ 1.159/95, na Casa de origem ) 

Inst~tu~ normas gera~s sobre desporto 
e dá outras prov~dênc~as. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. O desporto bras~~e~ro abrange prát~cas 

forma~s e não-formais e obedece às normas gera~s desta Le~, 

~nsp~rado nos fundamentos const~tuc~ona~s do Estado 

Democrát~co de D~reito. 

A prát~ca desport~va forma~ é regu~ada por 

normas nac~ona~s e ~nternac~ona~s e pe~as regras da prát:Lca 

desportiva de cada moda~~dade ace~tas pe~as respect~vas 

ent~dades nac~ona~s de administração do desporto. 

§ A prát~ca desport~va não-forma~ é 

caracterizada pe~a ~iberdada ~údica da seus prat~cantes. 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 2° O desporto, como dire~to ~ndiv~dua~, tem 

como base os pr~nc~p~os: 

I da soberan~a, caracter~zado. pe~a supremac~a 

nac~on~ na organ~zação da prát~ca despo+t~va; 

II da autonom~a, def~n~do pela faculdade e 

liberdade de pessoas fis~cas e jurídicas organ~zarem-se para a 

prát~ca desport~va; 
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III - da democrat:i.zação, garant:i.do em cond:i.ções de 

acesso às at:i.v:i.dades clesport:i.vas sem qua:i.squer d:i.st:i.nções ou 

formas de d:i.scr:i.m:i.nação; 

IV - da l:i.berdade, expresso pela l:i.vre prát:i.ca do 

~, de acordo com a capac:i.dade e :i.nteresse de cada um, 

~~~~-~ando-se ou não a entidade do setor; 

V - do dire:i. to soc:i.al, caracter:i.zado pelo dever do 

Estado fomentar as prát:i.cas desportivas e 

não-formai.s; 

VI - da diferenciação, consubstanciado no tratamento 

específ:i.co dado ao desporto prof:i.ssional e não-prof:i.ss:i.onal; 

VII - da identidade nacional, refletido na proteção 

e incent:Lvo às man:i.festações desport:i.vas de cr:i.ação nac:i.onal; 

:i.ntegral 

VIII - da educação, 

do homem como ser 

voltado para o desenvolvimento 

autônomó 

fomentado por meio 

desporto educac:i.onal; 

da prioridade dos 

e participante, 

recursos públicos 

e 

ao 

IX - da qualidade, assegurado pela valorização dos 

resultados desportivos, educativos e dos relac:ionaGios à 

cidadania e ao desenvolvimento físico e moral; 

X da ~sc~ntralização, consubstanciado na 

organização e funcionamento har.mônicos de sistemas desportivos 

diferenciados e autônomos para os niveis federal, estadual, 

distrital e municipal; 

XI da 

qualquer mod,alidade 

segurança, prop:i.ciado ao prat:icante de 

desportiva, quanto a sua :i.ntegridade 

física, mental ou sensorial; 

XII - da efici.enc:i.a, obti.do por me:i.o do estimulo à 

competência desportiva e admi.nistrativa. 
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CAPÍTULO "III 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES DO DESPORTO 

Art. 3a O desporto pode ser reconhecido em qua1quer 

das seguintes manifestações: 

I - desporto educaciona1, praticado nos s~stemas de 

ensino e em foxmas assistemáticas de educação, evitando-se a 

ao1etividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com 

a fina1idade de a1cançar o desenvo1vimento inteqra1 do 

ind:l.víduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a 

prática do 1azer; 

II - desporto de participação, de modo vo1untário, 

compreendendo as moda1idades desportivas praticadas com a 

finalidade de contribuir para a inteqração dos praticantes na 

p1enitude da vida socia1, na promoção da saúde e educação e na 

preservação do meio ambiente; 

norma a qerais 

desporto 

desta Lei 

de rendimento, praticado segundo 

e reqras de prática desportiva, 

nacionais e internacionais, com a fina1idade de obtár 

resultados, integrar pessoas e comunidades do Pais e estas com 

outras nações. 

Parágrafo único. O desporto de rendimento, pode ser 

organizado e praticado: 

I de modo profissiona1, caracterizado por 

remuneração pactuada.· em contrato forma1 de traba1ho entre o 

at1eta e a entidade de prática desportiva. 

II de modo não-profissiona1, compreendendo o 

dásporto: 

a) semiprofissiona1, exp~esso ·em contrato próprio e 

especifico de estágio, com at1etas entre quatorze e dezoito 

anos de idade e peia existência de . ince&ttivos materiais que 

não caracterizem remuneração derivada de contrato de traba1ho; 

b) amador, identifica~ pe1a 1iberdade de prá~ica e 

"'•üa inexistênci.a da qua1quer forma de remuneração ou de 

<~ntivos materiais para at1etas da qua1quer idade. 
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CAPÍTULO IV 

~ SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO 

SEÇÃO I 

Da ComPOsição e dos objetivos 

Art. o Sistema Brasi~eiro do Desporto 

compreende: 

r - o Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário 

dos Esportes; 

II o Instituto Nacional de Desenvolv~ento do. 

Desporto - INDBSP; 

III o Conselho de Desenvo~v~ento do Desporto 

Brasi~eiro - CDDB; 

IV - o sistema naciona~ do desporto e os sistemas de 

desporto dos Estados, do Distrito Federa~ e dos Municipios, 

organizados de forma autônoma e em reg~e de co~aboração, 

integrados por vincules de natureza téénica especificos de 

cada moda~idade desportiva. 

O Sistema Brasi~eiro do Despo:.=:.to tem por 

objetivo garantir a prática desportiva requ~ar e melhorar-~he 

o padrão de qualidade. 

A or_9anização desportiva do Pais, fut1dada na 

~iberdade associação, integra o patr~ônio cultura~ 

brasi~eiro e é considera~. de elevado interesse socia~. 

§ 3° Poderão ser inc~uidas no Sistema Brasi~eiro de 

Desporto as pessoas juridicas que desenvo~ vam prá tic::as 

não-forma.is , ' promovam a cu~ tura e as ciências do desporto e 

formem e apr~orem especialistas. 

SEÇÃO ri 

Do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP 

Art. 5° O ínstituto Nacional ?o Dàsenvo~v~to do 
' Desporto - XNDESP é uma _autarquia federa+ cem a :f"inal.idao:!a çie 
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p~-Y'II~; desenvo~ver a prática do desporto e exercer outras 

c~tincias especificas que 1he são atr~ui.das nesta Lei.. 

O Instituto Naci.ona~ do Desenvo1vimento do 

O.apo~to IRDESP disporá, em sua estrutura básica, de uma 

b~zetoria _integrada por um presidente e quatro diretores, 

~. na.eados pe~o Presidente da Repúb1ica. 

As competências dos órgãos que· integram a 

eatntur& ·reqi.m.enta1 do Instituto Naciona~ do Desenvo1vimento 

do DespOrto - INDESP serão fixadas em decreto. 

Caberá ao Instituto Naciona1 do 

do Desporto, ouvido o Conse1ho de 

Deaenvolvimanto do Desporto Brasi1eiro - CDDB, propor o P1ano. 

Racional de Fomento das Práticas Desportivas Formais e· 

Klo-~o~is, observado o disposto no art. 217 da Constituição 

l'edezoal. · 

O Instituto Naciona1 do Desenvo1vimento do 

INDESP expedirá instruções e desenvo~verá ações 

~c& . c:J. camp~imanto do disposto no inciso IV do art. 217 da 
\, 

Con~tt.tai9Ao Federa1 e elaborará o projeto de fomento da 

pcAtiaa de.põrtiva para pessoas portadoras de deficiência . 

. ÀJ:t. · 6° Constituem recursos do Instituto Naciona1 

de Oeaenvelvimento do Desporto - INDESP: 

··-···'r· - receitas oriundas de concursos de prognósticos 

· · • :utoa - •lei; 

··zt ·- adicional de quatro e meio por cento incidente 
•• ' -: < 

' • ·•r,,,\ . . 

IIObre: cada bi~hete, permitido o arredondamento do seu valor 

eaito noa· concursos de prognósticos a que se refere o 

~to-Lei n° 524, de 27 de maio de 1969, e a Lei n° 6. 717, 

da·· 12 de novembro de 1979, destinada ao cumprimento do 

di~sto-no art. 7°; 

... , .. - r:n: - doações. l.eqados e patrocínios; 

-, · ·'' IV - prêmios de concursos de prognósticos da I:oteria 

laportiva Fed.tiral·, não rec~amados; 

·v.- outras fontes. 
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§ 1° O va1or do adiciona1 previsto no inciso II dó 

caput: deste artigo não será computado no montante da 

ar:recad.ação das apostas para fins de cá1cu1o de prêmios, 

rateios, tributos de qua1quer natureza ou taxas de 

adm:inistração. 

§ 2° Do adiciona1 de quatro e meio por cento de que 

trata o inciso II do caput: deste artigo, um terço será 

repassado às Secretarias de Esportes dos Estados e do Distrito 

Federa1, ou, na inexistência destas, a órgãos que tenham 

atribuiÇ.ões seme1hantes na área do desporto, proporciona1mente 

ao montante das apostas efetuadas em cada unidade da Federação 

para ap1icação segundo o disposto no art. 7° desta Lei. 

§ Do montante arrecadado nos te=os do § 

cinqiienta por cento caberá às Secretarias Estaduais e/o:Ú. -·aos 

órgãos que as substituam, e os outros cinqüenta por cento 

serão divididos entre os municipios de cada Estado, na 

proporção de sua popu1ação. 

Trimestra1mente, a Caixa Econõmica Federa1 

apresenta.rá ba1ancete ao Instituto Naciona1 de Desenvo1vinÍÉinto ., 

,., Desporto INDESP, com o resu1tado da receita prove~iente 

ao adiciona1 mencionado neste artigo. 

Art. Os recursos do Instituto Naclona1 i:--d:â' 
Desenvo1vimento do Desporto. INDESP terão a seguinte 

destinação: 

I desporto educaciona1; 

n: de rendimento, nOS casos 

participação de 

desporto 

entidades nacionais de administração 

desporto em competições internacionais, bem 
,..,,. ;,": . .J,, 

.como as· 

competições brasi1eiras dos desportos de criação naciéinal.; 

III - desporto de criação naciona1; 

rv - capacitação de recursos humanos: 

a) cientistas desportivos; 

b) professores de educação fisica; e 

c) técnicos de desporto; 
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V apo.io a projeto de pe.squ.i.sa, documentação e 

.info=ação; 

VI construção; amp~.iação e recuperação de 

.insta~açõe.s esport.ivas; 

VII - apo.io sup~et.ivo ao sistema de assistênc.ia ao 

at~eta prof.issiona~ com a fina~.idade de promover sua adaptação 

ao mercado de traba~ho quando deixar a at.ividade; 

VIII - apoio ao desporto para pessoas portadoras de 

def.ic.iênc.ia. 

Art. 8° A arrecadação obt.ida em cada teste da 

Loter.ia Esportiva terá a seguinte destinação: 

I - quarenta e cinco por cento para pagamento dos 

prêmios, .inc~u.indo o va~or correspondente ao imposto sobre a 

renda; 

II - vinte por cento para a Caixa Económica Federa~, 

destinados ao custeio tota~ da aclmi.nistração dos recursos e 

--~bsticos desportivos; 

III dez por cento para pagamento, em parce~as 

J..guais, às entidades de práticas desportivas constantes do 

teste, pe~o uso de suas denominações, marcas e si.mbo~os; 

IV - quinze por cento para o Instituto Naciona~ de 

D~senvo~v.imento do Esporte - INDESP. 

Parágrafo único. Os dez por cento restantes do tota1 

da arrecadação serão destinados à seguridade sacia~. 

Art. 9° Anualmente, a renda ~iquida tota~ de um dos 

testes da Loteria Esportiva Federa~ será destinada ao Comitê 

Ol.ímpico Brasil.eiro, para treinamento e as competições 

preparatórias das equipes o~ímpicas nacionais; 

§ 1° Nos anos de real.ização dos Jogos Ol.ímpicos e 

dos Jogos Pan Americanos, a renda l..iquida de um segundo teste 

da Loteria·Esportiva Federal. será destinada ao Comitê Ol.impico 

Bras.il.eiro, .para o atendimento .da .participação de del.egaçõas 

_.,..:;:.ionais uesses eventos. 
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Ao Comitê Parao~impico Brasi~eiro serão 

concedidas as rendas ~iquidas de testes da Loteria Esportiva 

Federa~ nas mesmas condições estabe~ecidas neste artigo para o 

Comitê O~impico Brasileiro. 

Art. 10. Os recursos financeiros correspondentes às 

destinações previstas no inciso III do art. 8° e no art. 9° e 

seus parágrafos, desta Lei, constituem recai tas próprias dos 

beneficiários que ~hes serão entregues diretam~nte pe~a Caixa 

Econõmica Federal, até o décimo dia útil do mês subseqüente ao 

da ocorrência do fato gerador. 

SEÇÃO III 

~O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO BRASILEIRO - CDDB 

Art. 11. O Conse~ho de Dasenvo~vimento do Desporto 

Brasi~eiro CDDB é órgão colegiado de deliberação e 

assessoramento, diretamente subordinado ao Gabinete do 

Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, cabendo-lhe: 

I - ze~ar pe~a ap~icação dos principies e preceitos 

desta Lei; 

II oferecer subsidies técnicos à elaboração do 

P~ano Nacional do Desporto; 

III emitir pareceres e recomendações sobre 

questões desportivas nacionais; 

IV - propor prioridades para o plano de ap~icação de 

recursos do Instituto Naciona~ de Desenvolvimento do Desporto 

- INDESP; 

v exercer 

~egislação em vigor, 

desportiva; 

outras 

relativas 

atribuições previstas na 

a questões de natureza 

VI aprovar os Códigos da Justiça Desportiva; 

VII expedir diretr::i.zas para o contro~e. de 

substâncias e métodos proibidos na prática desportiva. 

Parágrafo 

Desenvolvimento do 

único. 

Desporto 

O · Instituto 

INDESP dará. 

Nacional 

ao Consel.ho 

de 
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Desenvo~vimento do Desporto Bras~~e~ro - CDDB apo~o tácn~co e 

adm~ni.strati.vo. 

Art. 12. O Conse~ho de Desenvo~vimento do Desporto 

Brasi.~eiro CDDB será composto pe~o Míni.stro de Estado 

Extraordi.nár.io dos 

membros nomeados 

Esportes, 

pe~o 

que o presidirá, 

Presidente da 

e por dez 

República, 

discriminadamente: 

I o Ministro de Estado Extraordinário dos 

Esportes, membro nato, que o preside; 

II o Presidente do Instituto Nacional do 

~esenvo~vimento do Desporto - rNDESP; 

Ir I dois representantes das en ti.dadea. 

admi.nistração naciona~ do desporto; 

IV - dois representantes das entidades de prát~ca 

desportiva; 

V·- um representante dos at~etas profissionais; 

VI - um representante do Comitê Olimpico Brasile~ro; 

VII - um representante dos técnicos· ou treinador•• 

<:!espQrtivos; 

VIII - um representante dos árbitros desportivos; 

. IX - um representante da crõnica esport~va • 

. · § l ~ A escolha dos membros do Conse~ho .'dar-se-á por 

~ndi.cação dos segmentos e se tores referenc~ados, na forma da 

requ~amentação desta Le~. 

·§· ·2o O mandato dos membros do Conselho será de do:i.s 

anos, pe:rmi.t~da uma recondução. 

'§'"3° Os membros do Conse~ho terão direito a 

passaqem &"diária para comparecimento ~s reuniões do Conselho. 

SEÇÃO IV 

DO SIS~ NACIONAL DO DESPORTO 

Art. 13. O Sistema Naciona~ -do Desporto t- por 

,fi.nal.~dade promov~ e aprimorar as prát~cas desportivas de 
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Parágrafo único. O Sistema Nacional. do o..pQ~' 

congrega as pessoas fisio~s e jurid.:i.cas de cliZ•i.tó p~i.vàdo~" 

com ou sem fins ~ucrativos, encarregaelas ela ecioll:dela&940';'· 

administração, norma~ização, apoio e prática do da8p0rto,· ~; 

como as incumbidas da Justiça Desportiva e, aspt~cia~t.·: 

I - o Comitê O~impico Brasi~eiro; 

II - o Comi tê Parao~impico Brasi~eiro ;· 

IU as entidades nacionais de adm:i.n:i.*t:ra9àó ·dO 

desporto; 

IV as entidades regionais de aclain:i.8t:raql.o · do 
desporto; 

V - as ligas regionais e nacionais; 

VI - as entidades de prática desportiva :fi.li.ad&a ou 

não àquelas referidas nos incisos anteriores. 

Art. ~4 • O Comi tê Olimpico Btasilairo • o CCIIIi~ 

Paraolimpico Brasileiro, e as entidades nacionaia de 

administração do desporto que ~as são fili&cias ou.vi.Dculadaa, 

constituem subsistema especifico do Sistema Ha~onal do 

Desporto, ao qual se aplicará a prioridade previ.ata.no iaoiao. 

II do art. 217 da Constituição Federal, deacle qae aeue 
estatutos obedeçam integralmente à Constituição F~al e .... 

leis·vigentes no Pais. 

Art. 15. Ao _comi tê Olimpico Brasileiro, eaUclacle

jurid.:i.ca de direi to privado, compete representar ·o •ú• DOI! 

ev~~os olimpicos, pan-americanos e outros de ipal ll&t:~eaa, 

no. Comitê Olimpico Internacional e nos movillientoa oliÍipi.aO• 

internaC~onaiS 1 e fomentar 0 movimentO olimpiCO JlQ ~.i~JriO 

naciona~, 

Federa~, 

em conformidade 

bem como com 

com as disposições ela Conlitit:uiçião 

as disposições estatutária• e 

regulamentares do Comitê Olimpico Internacional ê ·da .Cuta 

·ou.~i.ca. 

, \ •'- . ' § Caberá ao Comitê Olimpico kaailauo 

representar o olimpismo brasileiro junto aos podare• públic:oa.; 
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É privativo do Comitê O~.impico Brasi~eiro o 

uso da bandeira e dos s.imbo~os, ~amas e h:i.nos de cada comitê, 

em território naciona~. 

§ 3 o Ao Comi. tê O~i.mpico Brasi~eiro são conced:i.dos 

...!irei tos u e beneficies conferidos em ~ei às entidades 

nacionais de administração do desporto . 

. § 4° São vedados o registro e uso para qua~quer f.im 

de sina~ que integre o simbo~o o~impico ou que o contenha, bem 

como do hino e dos ~amas o~i.mpicos, exceto med:i.ante prévia 

autorização do Comitê O~impico Brasi~eiro - COB. 

§ 5° Ap~ié:am-se ao Comi tê Parao~i:inpico Brasi~eiro, 

no que couber, as disposições previstas neste artigo. 

Art. ~6. As entidades de prática desportivà e as 

entidades nacionais de administração do desporto, ·bem. comQ as 

~igas de ~e trata o art. ~9 desta Lei, s~o pessoas jurídicas 

de d:i.reito privado, com organização e funcionamento autônomo, 

e terão as competências definidas em seus estatutos. 

§ 1 o As entidades nacionais de administração do 

desporto poderão fi~iar, nos termos de seus estatutos, 

entidades regionais de administraç~o .. e entidades de prática 

desportiva. 

§ 2° As liqas poderão, a seu critério, filiar-se ou 

vincu~ar-se a entidades nacionais de administração do 

desporto, vedado a estas, sob qua~quer pretexto, exigir tal 

filiação ou vincu~ação. 

§ 3° 'É facultada: {l ... fil.i~ção .direta de atletas nos 

;tEI:r:mo,s previstos n9s estatutos das respectivas entidades de 

administração do 4asporto. 

Art. 17 . Será reconhecida apenas uma entidade de 

administração do desporto nacional. por modal.idada da prá~ca 

desportiva. 

Art. 18., Somente .. serão beneficiadas 
I 

fiscais e repass~s de recursos públ.icoa 

admi.nistr~ção d:i.reta e indireta, nos termos do 

com isenções 

federais . da 

inciso II do 
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art. 217 da Constituição Federal., as entidades do Sistema 

Nacional do Desporto que: 

I - possuirem viabilidade e autonomia financeiras; 

II - apresentarem q~anifestação favorável do Comi tê 

Ol~ico Brasileiro ou do Comitê Paraolimpico Brasileiro, nos 

casos de suas filiadas e vinculadas; 

III - atendam aos demais requisitos estabelecidos em 

lei. 

rv- estiverem quites.com suas obrigações fiscais~ 

trabalhistas. 

Parágrafo único. A verificação do cumprimento da 

exi.gência contida no inciso r desta artigo é da 

responsabilidade do Instituto Nacional da Desenvolvimento do 

Desporto - INDESP, e das contidas nos incisos III e rv, do 

Ministério Público. 

Art. 19. As entidades da prática desportiva 

participantes da competições do Sistema Nacional. do Desporto 

podarãÓ organizar ligas regionais ou nacionais. 

competições, 

administração 

As ligas podarão organizar suas próprias 

em coordenação com a entidade nàcional de 

do desporto, raspei tados os compromissos 

nacionais e i~ternacionais. 

As entidades de prática desportiva que 

organizarem ligas, ria forma do êápat deste artigo, comunicarão 

a criação destas às entidades nacionais de ad!ninistração do 
'-..,_ 

desporto das respectivas modalidades. '· -_ 

" § · 3°· ·' AS Ii.gas i·ntegràrão os s~stemas 'das en~dades 

nacionais de administração do desporto . que incluirem suu 

compétições nos respectivos· -calendários anuais de eventos 

of:i...::i.a'is . · 

§ 4° Na hipótese prevista no capat deste artigo, é 

facultado às ·entidades ·de· prática desportiva p~t:i.cipar, 

tambéui., · · de Calllpeonatos nas·· entidades de· administração do 

desporto a qua·estivaram filiadas. 
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§ 5° É vedada qualquer intervenção das entidades de 

aclmi.ni.stração do desporto nas l.i.gas que se manti. verem 

independentes. 

Art. 20. As entidades de prática desportiva poderão 

fi.l.i.ar-se, em cada modal.i.dade, à enti.dade de administração do 

dasporto do Sistema Naci.onal. do Desporto, bem como à 

correspondente enti.dade de administração do desporto de um dos 

sistemas ~egionai.s. 

Art. 21.. Os processos eleitorais assegurarão: 

I col.égi.o eleitoral constituído de todos os 

fil.i.ados no gozo de seus di.rei.tos, admi.ti.da a di.ferenci.ação de 

val.or dos s·eus votos; 

II defesa prévia, em caso de i.mpuqnação, do 

di.rei.to de participar da el.eição; 

III - el.ei.ção convocada medi.ante edi.tal. publicado em 

órgão da i.mprensa de grande ci.rcul.ação, por três vezes ; 

IV sistema de recol.hi.mento dos votos i.mune · a 

fraude; 

V acompanhamento da apuração pel.os candi.datos e 

meios de comunicação. 

Parágrafo único. Na hipótese da adoçã.o de cri téri.o 

di.ferenciado de valoração dos votos, este não poderá exceder à 

proporção de um para sei.s entre o de menor e o de mai.or val.or. 

Art. 22. Os estatutos das entidades de admi.ni.stração 

do desporto, elaborados de conformidade com esta Lei., deverão 

obrigatoriamente regulamentar, no mi.ni.mo: 

I insti.tui.ção do Triliunal. de Justi.ça Desportiva, 

nos termos desta Lei.; 

II inel.egi.bi.l.i.dade de seus di.ri.gentes para 

desempenho de cargos e funções el.etivas ou de l.i.vre nomeação 

de: 

a) 

.iefi.ni.ti.va; 

condenados por cri.me dol.oso em sentença 
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b) inadimp~entes na prestação de contas de recursos 

púb~icos em decisão administrativa definitiva; 

c) inadimp~entes na prestação de contas da própria 

entidade. 

d) afastados de cargos e~etivos ou de confiança de 

entidade desportiva ou eJI1 virtude de gestão patr:imonia~ ou 

financeira irregular ou temerária da entidade; 

e) inad:implentes das contribuições previdenciárias e 

traba~histas; 

f) fa~idos. 

Art. 23. As prestações de contas anuais de todas as 

entidades de administração integrantes do Sistema Naciona~ do 

Desporto serão, obrigatoriamente, submetidas, com parecer dos 

Conselhos Fiscais, às respectivas assembl.éias gerais, para a 

aprovação final. 

Parágrafo único. Todos os integrantes das 

Assemb~éias Gerais terão acesso irrestrito aos documentos, 

informações e comprovantes de despesas de contas de que trata 

o caput deste artigo. 

SEÇÃO V 

DOS SISTEMAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E~ICÍPIOS 

Art. 24. Os Estados e o 
\ 

Distrito ' Federa~ 

··,irão seus proprios sistemas, respeitadas as\. normas 

--....:...:.õ•ec.idas nesta Lei, e a 

eleitoral. 

Parágrafo único. Aos 

observância do 

Municipios é 

I 
processo 

fa~tado 

constituir sisteJI1as próprios, observadas as disposições desta 

Lei e as contidas na legislação do respectivo Estado. 
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CAPÍTULO V 

DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL 

Art. 25. At~etas e entidades de prática desportiva, 

são ~ivres para organizar a ativid.ade profissional:, qual:quer 

que seja sua modal:idade, respeitados os termos desta Lei. 

Art. 26. As atividades rel:acionadas a competições de 

atl:etas profissionais são privativas de: 

I - sociedades civis de fins econõmicos; 

II - sociedades comerciais adm:i. tidas na l:egis~ação 

em vigor; 

III entidades de 

constituírem sociedade comercial: 

&ti. viciadas de que trata este arti.go. 

prática desportiva 

para adm:i.n_istração 

que 

das 

Parágrafo único. As entidades de que tratam os 

incisos I, II e III deste artigo que infringirem qual:quer 

dispositivo desta Le:i: terão suas atividades suspensas, 

enquanto perdurar a viol:ação. 

Art. 27. Qual:que:í: cessão ou transferência de at1eta 

profissional: na vigência do contrato de traba~ho depende de 

forma1·anuência deste. 

Art. 28. A atividade do at~eta profissional:, de 

todas as moda1idades desportivas, é caracterizada por 

remunàraçâ.o pactuada em contrato forma~ de traba1ho firmado 

com entidadê de prática desporti.va, pessoa jurídica de direito 

privado, que deverá conter, obrigatoriamente, c~áusul:a penal: 

para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão 

un:i.1atera1. 

§ · 1: o Ap1icà.in--se · ao atl:eta profissional; as· .normas 

gerais da ~eqis1aÇão trabal:hista e da seguridade socia~, 

ressa~vadas as pecu~iaridaaa~ e~ressas nesta Lei ou 

integrantes do respec~~vo contrato·de traba1ho. 

§ 2° o' víncul:o desportivo 'dó· at~eta com a entidade 

con't:ratante tem··· natúreza · aciàssória ·ao .. ·· respecti.vo vincu~o 
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empreqaticiô,' dissolvendo-se; ··parà todos. os efeitos.• legais, 

com o término da viqência áo· é:'ontráto·de·trabaihc>. 

Art. 29.· A ent:Ldade de prática desportiva· formadora 

de atleta terá o direi.tó de ·assinar·' com· este ·o· ·primeiro 

contrato de profissional; cujo prazo nao poderá'ser superior a 

dois anos. 

Parágrafo único. Pelo prazo de três anos, contados 

do vencimento do contrato de trabalho profissional de que 

trata este artiqo, as entidades · ae adilii.nistração 'do desporto 

não poderão registrar novo contrato de 'trabalho relac·ionado ao 

atleta, salvo .se exercido ou renunciado o direi to de 

preferência, de que é titular a entidade.formadora. 

Art. 30. o contrato de trabalho do atleta 

profissional terá prazo determinado, com vigência nunca 

inferior a três meses. 

Art. 31. A entidade de prática desportiva 

empregadora que estiver com pagamento de salário de atleta 

profissional em atraso, no todo ou em parte, por período iqual 

ou superior a três meses, terá o contrato de trabalho daquele 

atleta rescindido, ficando o atleta livre para se transferir 

para qualqu~r outra agremiação · de mesma modalidade, nacional 

ou internacional, e exigir a· multa rescisória e os haveres 

devidos. 

São entendidos como salário, para efeitos do 

previsto no caput:, o abono . de ·férias, o décimo terceiro 

salário, as gratificações, os prêmios e demais verbas inclusas 

no contrato de trabalho. 

§ 2° A mora contumaz será considerada também pelo 

não recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias. 

§ 3° Sempre que a rescisão se operar· pela aplicação 

do disposto no caput:, a . multa. rescisóri.a a favor da parte 

inocente será· conhecida pela aplicação do disposto nos arts. 

479 e 480 da CLT. 
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Art. 32. É ~icito ao at1eta .profissiona1 recusar 

competir· por entidade de prática desportiva quando saua 

sa~ários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em-dois ou 

mais meses; . 

Art. 33. Independentemente de qual. quer outro 

procedimento, a entidade de administração nacional. do desporto 

fo=acerá condição de jogo ao at1eta para outra entidade da 

prática, nacional. ou internaciona~, mediante a prova da 

notificação do. pedido de rescisão uni~atera1 fil:ma.do pa1õ 

at1eta ou por documento do empregador no mesmo sertido. 

Art. 34. o contrato de traba1ho do at1ata 

profissiona~ obedecerá a mode~o padrão, constante ~ 

requ~amentação desta Lei. 

Art. 35. A entidade de prática desportiva. comunicará'' 

em impresso padrão à entidade de administração nacional. da· 

moda~idade a condição de p~ofissiona1, sem:i.-profissional.. 011 · 

amador do at~eta. 

Art. 36. A atividade do at~eta sem:i.-profissiona1 é 

caracterizada pel.a existência de incentivos materiais qaa não 

caraéterizem · remuneração derivada cj.e contrato de traba1ho, 

pactuado em co~trato. !o:cnal. de estágio firmado com entid&da.·da . 
prática desportiva, pessoa __ jur_idica de direito privado, que 

dever~ conter, ob:rigatoria.J!lente,_. cláusul.a pena1 .para -

hipóteses de descumprimento, :rompimento . ou :rasciliAo 

unil.ateral.. 

Estão compreendidos na ca~c;oria dos s.-i,· 

profissionais os at1etas· com idade en~:z:~-- ~a ~~~ze. e dezoito 

anos·comp1etos. 

Só poderão .. participar ~ .. ~OIIIl)eticão. . entra 

profissionais· ·os atl.etas sem:i-profissionais. com .idade su~r:ior 

a dezasseis anos. 

§.·3° Ao compl.etar. dezoito anos de idade, o at1ata 

sem±'-'profissiona.l. deverá ser oljlric;a,tor~te 

profissional.izado, sob pena da, não o fazendo,_ vo1tar à 
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condição de amador, ficando impedido de participar . em 

competições ·entre-profissionais. 

A entidade da prática detentora. do p=.imairo 

contrato de trabalho do atleta por ela profissiona~i.;ado. terá 

direito de preferência para a primeira renovação. daate 

contrato, sendo facul.tad& a cessão deste direito a terceiros·, 

de forma l:emunerad& ou não. 

Do disposto neste artiqo estão excl.uidos os 

desportos individuais e coletivos olímpicos, exceto o futebol 

de campo. 

Al:t. 37. o contrato estáqio do 

semi.-pl:ofi.ssional obedecerá a ·-modelo padrão, constante da 

requlamentação desta Lei.·. · 

Al:t. 38. Qualquer. cessão ou transferênci·a da atleta 

profi.ssi.onàl, na viqênci.a · do· contrato .. de tra.bill.ho, depende de 

formal. e· expressa anuência .. deste, · e ·será isenta· de· qualquer 

taxa que venha a. ser: c:obrada'·pela entidade de 'administração;. 

Art. 39. ·A· transferência do -átleta profissional. .. de 

'uma entidade de prática· desportiva pta otltra· do' mesmo· gênero 

poderá ser tezaporária (contrato ,áa empréstimo) e o novo 
I 

·céll1tráto celebrado deverá ·ser por parioéio· ·igual ·ou menor que o 

anterior, ficando o atleta sujeito à cláusula de retorno· à 
.. 
~tidade dé prática desportiva· cedánte, vigorando· no retorno o 

'~tigo con:trato, ~dó -for 'o 'é:aso·. 

Al:t. 40. Na cessão ou transferência" de ·atleta 

profissional para entidade de · práti.cli. · desportiva estrangeira 

observar-se~~ó as instruções expedidas pala entidade nacional. 

de titulo. 

P.a.ráqrafo único. As condições para transferência do 

atleta · ·profi.·ssional. para o exterior deverão i.nteqrar 

obrigatoriamente os contratos de "trabalho entre o atleta· e a 

'àntidade de prática desportiva brasileira que o contratou. 

Al:t. 4l.. A pàrtici.pação de atletas profissionais em 

sàieÇõas será estabeleci.da·na ~orma como acordaram a entidade 
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de administração convocante e a entidade de prática desportiva 

cedente. 

§ 1° . A entidade convocadora inàenizará a cedente 

dos encargos previstos no contrato de traba~ho, pel.o periodo 

em que durar a convocação do atleta, sem prejuizo de eventuais 

ajustes cel.ebrados entre este e a entidade convocadora. 

§ zo O periodo de convocação estender-se-à até a 

reintegração do atl.eta à entidade que ·o cedeu, apto a exercer 

sua atividade. 

Art. 42. Às entidades de prática desportiva pertence 

o direito de negociar, autorizar e proibir a fixação, a 

transmissão ou retransmissão de ~gem de espetácu~o ou 

eventos desportivos de que participem. 

Sa~vo convenção em contrário, vinte por cento 

do preço tota~ da autorização, como mini.mo, será di.stri.buido, 

em partes iguais, aos atletas profissionais particip~tes do 

espetácul.o ou evento. 

O disposto neste artigo não se ap~~ca a 

fl.aqrantes de espetácu~o ou evento desportivo para fins, 

exclusivamente, jo=a~.isticos ou educativos,, cuja dura~':>•. no 

conjunto, não exceda de três por cento do total. do ~o 

previsto para o espetácu~o. 

§ 3° O espectador pagante, por qual.quer meio, de 

espetácul.o ou evento .desportivo equjlpara-se, para ·todos os 

efeitos ~egais, ao consumidor, nos te~s do art. 2~ da ~~ n° 

8.078, ·de ll de setembro de 1990. 

Art. 43. É vedada a parti~ipação em c~tic;:.ões 

desportivas profissionais de atletas ll amadores . de qual.quer 

idade e de semi.profissionais com idade s1,1perior a vinte anos. 
\ 

Art. 44. É vedada a prática dO'profiss.ional.i.smo, em 

qua~quer mo~idade, quando se ·tratar de: 

r - desporto educac.ional., seja nos estabe~aei.mentos 

esco~ares de 1° e 2° graus ou supar.iores; 
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~r - desporto mi~itar; 

~ri menores até a idade .de dezasseis anos 

comp~etos. 

Art. 45. ~ entidades de prática desportiva serão 

obrigadas a contratar seguro de acidentes pess·oai.s e do 

traba~ho para os at~etas profissionais e semi.profissi.onai.s a 

elaa. vi.ncu~ados, com o objet:i.vo de cobrir os riscos a que 

eat:&o sujeitos. 

Parágrafo único. Para os at~_atas profissionais, o 

"'io mínimo de que trata o caput: deste artigo deverá 

..!or:responder à :importância to ta~ anua~ da 

ajuatada, e, para os at~etas sem:i.-profissionais, ao to~ das 

verbas de incentivos materiais. 

Art. 46. A presença de atieta de naciona~idade 

eatrangeira, com visto temporário de trabal.ho previsto no 

inci.ao V do art. 13 da Lei 6. 815, de 19 de agosto de 1980, 

como integrante da equipe de compet:i.ção da ent:i.dade de prática 

deapo:rüva, caracteriza para os termos desta Lei., a prática 

deaporti.va profi.ssiona~, tornando obrigatório o enquadramento 

previsto no caput: do a.rt. 26. 

É vedada a participação de at~eta de 

naci.ona~idade estrangeira como integrante da· equipe de 

competição de entidade de práüca desportiva naciona~ nos 

campeonatos oficiais, quando_ o ·visto de trabal;ho temporário 

expedido pe~o Miniatério do Tr&hal.ho recair no inciso III do 

'art. 13 da Lei 6.815/80. 

§ 2° A entidade de administração do desporto será 

obrigada a exigir da entidade de prática desportiva o 

comprovante do viato de trabal.ho do atleta de nacional.idade 

eauanqeira fornecido pelo Ministério do Tr&bal.ho, sob pena de 

cancelamento da inacri.ção.d.aporüva. 
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CAPÍTULO VI 

DA ORDEM DESPORTIVA 

Al:t. 4 7 . No âmbito de suas a tribui.ções , o Com:i. tê 

O~~i.co e Parao~ímpico Brasi~eiro e as entidades nacionais de 

administração do desporto têm competência para decidir, de 

oficio ou quando lhes forem submetidas pelos seus filiados, as 

questões relativas ao cumprimento das normas e reqras de 

prática des~ortiva. 

··Al:t. 48. Com o objetivo de manter a ordem 

desportiva, o respeito aos atos emanados de seus poderes 

internos, poder~o ser aplicadas, 

administração do desporto e 

seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - censura escrita; 

III - multa; 

IV - suspensão; 

de 

pelas entidades 

prática desportiva, 

V - desfiliação ou desvinculação. 

de 

as 

§ l. o A aplicação das sanções previstas neste ~tigo 

não prescinde .do processo administrativo no qu~ sej~ 

assegurados o contraditório e a amp~a defesa. 

§ 2° Aa pena~idades aa C{Qe tratam os incisos IV e V 

do caput deste artigo somente poderão ser aplicadas após 

decisão definitiva da Justiça Desportiva. 

CAPÍTULO VIl: 

DA JUSTIÇA DESPORTIVA 

Art. 49. A Justiça Desportiva a que se referem os §§ 

1. 0 e 2° do art. 21.7 da Constituição Federal e o art. 33 da Lei 

D 0 8.028, de 1.2 de abril de 1.990, regula-se ·pelas disposições 

deste Capitulo. 
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Art. 50. A organização, o funci.onamento e as 

atribuições da Justiça Desportiva, ~i.mítadas ao processo e 

julgamento das infrações disciplinares e às competições 

desportivas, serão definidas em Códi.gos Desportivos. 

§ lo As transgressões relativas à di.sciplina e às 

competições desportivas sujeitam o infrator a: 
:t -' advertência; 

:t:t - eli.mi.nação; 

:t:t:t· - exclusão da campeonato ou torneio; 

rv - indenização; 

V - interdi.ção de praça de desportos; 

V:t - multa; 

V:t:t - perda do manda to do campo ; 

V:t:t:t - perda de pontos; 

IX - parda de renda; 

X - suspensão por partida; 

X:t - suspensão por prazo. 

§ 1° As penas disciplinares não serão aplicadas aos 

menores de quatorze anos. 
§ 2 o As penas pecuniárias não serão aplicadas a 

atletas não-profissionais; 

Art. 51. O di.sposto nesta Lei sobre Justiça 

Desportiva não se aplica aos Comi. tês Olimpico e I?araolimpico 

Brasileiro. 
Art. 52. Aos Tribunais de Justiça Desportiva, 

unidades autónomas e independentes das entidades de 

administração do de.sporto de cadi;t.. sistema, compete processar • 

julgar, em última 1nstância, as questões de descumprimento de· 

no:cnas relativas à di.aciplina e às competições desportivas, 

sempre assegurados a ~~a defesa e o contradi.tório. 

s- prejui.zo do d.i.sposto neste artigo, as. 

decisões finais dos Tribunais da Justiça Desportiva são 

impugnáveis nos termos gerais do· di.reito, respeitados·· os 

pressupostos processuais est~elecidos nos §§ 1° ·a 2° do art. 

217 da Constituição Federal. 
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O recurso ao Poder Ju~c~ár~o não preju~cará 

os efe~tos desport~vos va~~damente produz~dos em conseqüên~a 

da dec~são profer~da pe~os Tr~una~s de Just~ça Desport~va. 

Art. 53. Os Tr~una~s de Just~ça Desportiva terão 

como prime~ra ~nstãncia a CQmissão Disc~p~inar, integrada por 

três membros de sua 1ivre nomeação, para a ap1icação ime~ata 

das sanções decorrentes de infrações cometidas d=ante as 

~sputas e constantes das súmu1as ou documentos simi~ares dos 

árbitros, ou, ainda, decorrentes de infringência ao 

requ1amento da respectiva competição. 

§ 1° A Comissão Discip~inar será composta por três 

membros, indicados pe1a entidade de administração do desporto, 

pe1as entidades de prática desportiva que participarem-' d&· 

competições oficiais da ~visão · principa~ e pe1a Ordem dos 

Advogados do Brasi1. 

§ 2 o A Comissão Discip1inar· · ap1icará sanções · em 

procedimento sumário, assegurados a amp~a defesa e o 

contraditório. 

Das decisões da Comissão Discip1inar caberá· 

recurso aos Tr~unais de Justiça Desportiva. 

§ 4° o recurso ao qua1 se refere o parágrafo 

anterior ·será recebido e processado com efeito suspensivo·· 

quando a pena~idade exceder de duas partidas consecutivas ou 

quinze dias. 

Art. 54. O membro do Tr~una1 de Justiça Desportiva 

exerce função considerada de re1evante interesse púb~ico e, 

sendo servidor púb1ico, terá abonadas suas fa1tas, 

computando-se como de efetivo exel:cicio a participação nas 

respectivas sessões. 

Art. 55. Os Tr~unais de Justiça Desportiva serão 

compostos por, no minimo, sete membros, ou onze membros, no 

máximo, sendo: 

r um in~cado pel.a entidade de administração do 

desporto; 
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II um incü.cado pe~as entidades qe _prática 

~.esportiva que participem de competiçõe·s oficiais da cü.vi·são 

_:..ncipa~; 

III três advogados com notório saber juricü.co 

desportivo, incü.cados pe~a Ordem dos Advogados do Brasi~; 

IV um representante dos árbitros, por estes 

incü.cado; 

v um representante dos atletas, por estes 

J.ncti.cado. 

§ 1° Para efeito de acrésc~o de composição, deverá 

ser assegurada a paridade apresentada nos incisos I, II, IV e 

V, respeitado o cü.sposto no caput deste artigo. 

§ 2 ° O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça 

terá a duração máXima de quatro anos, pe=i.tida apenas uma. 

recondução. 

§ 3° É vedado aos cü.rigentes desportivos das 

entidades de administração e das entidades de prática o 

exercicio de cargo ou função na Justiça Desportiva, exceção 

feita aos membros dos conse~hos de~i.berativos das entidades de 

prática desportiva. 

§ 4° Os membros dos Tribunais de Justiça desportiva 

serão obrigatoriamente bacharéis em Direito ou pessoas de 

notório saber juricü.co, e de conduta i~ibada. 

CAPÍTULO VIII 

DOS RECURSOS PARA O DESPORTO 

Art. 56. Os recursos necessários ao fomento das 

-.,-áticas desportivas formais e não formais a que se refere o 

art. 21.7 da Constituição Federal serão assegurados em 

programas de traba~ho especificos constantes dos orçamentos da 

unrãor dos Estados, do Distrito Federa~ e dos Municipios, além 

dos-provenien~s de: 

I - fundos desportivos; 
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II - receitas oriundas de concursos de prognósticos; 

III - doações, patrocini.os e legados; 

rv - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria 

Esportiva Federal não reclamados nos prazos regulamentaras; 

V - incentivos fiscais previstos em lei.; 

VI - outras fontes. 

Art. 57. Constituirão recursos para a assistência 

sociai e educacional aos atletas profissionais, ex-atletas e 

aos em formação, recolhidos d:i..retamente para a Federação das 

Associações de Atletas Profissionais - FAAP: 

I - um por canto do contrato do atleta profissional 

pertencente ao Sistema Brasileiro do Desporto, devido e 

recolhido pela entidade contratante; 

II - um por cento do. .. valo~ da multa contratual, nos 

casos de transferências nacionais e internacionais, a ser pago 

pela entidade cedente; 

III - um por cento da arrecadação proveniente das 

competições organizadas pelas entidades federais de 

administração do desporto profissional; 

rv - penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas 

aos atletas profissionais pelas entidades de prática 

desportiva, pelas d,e administração do desporto ou pelos 

Tribunais de Justiça Desportiva. 

Art. 58. É vedado aos administradores e membros do 

Conselho Fiscal das entidades da. prática desportiva o 

exercici.o de cargo ou função nas entidades de administração do 

des?orto. 

CAPÍTULO IX 

DO BINGO 

Art. 59. Os jogos de bingo são permitidos em todo o 

território nacional nos termos desta Lei. 

Art. 60. As. entidades de d:i..rec;:Ao e de prática 

desportiva podarão credenciar-se junto à União para explorar o 
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jogo de b.ingo permanente ou eventual., com a f.inal..idade de 

angar.iar recursos para o fomento do desporto. 

§ 1° Considera-se b.ingo permanente aquel.e real..izado 

em sal.as própr.ias, com ut.il..izac;:ão de processo de extrac;:ão 

.isento de contato humano, que assegure .integral. l..isura dos 

resul.tados, .incl.us.ive com o apo.io de sistema de c.ircu.ito 

fechado de tel.evisão e difusão de som, oferecendo prêm.ios 

excl.us.ivamente em d.inhe.iro. 

§ 2° B.ingo e~entÜal. é aquel.e que, sem funcionar em 

sal.as próprias, real..iza sorte.ios com per.iod.ic.idade, no min:i.mo, 

mensal., util..izando processo de extração .isento de contato 

humano, podendo oferecer prêmios excl.usivamente am bens e 

serviços. 
§ 3 o As máquinas util.izadas nos sorta.ios, antes de 

inic.iar quaisquer operações, deverão ser submetidas à 

fiscal..ização do poder públ.ico, que autorizará ou não seu 

funcionamento. bem como as verificará semestral.mente, quando 

em operação. 

Art. 61. Os b.ingos funcionarão sob responsabil.idada 

excl.usiva das ent.idadas desportivas, mesmo que a adm.in.istrac;:ão 

da sal.a seja entregue a empresa comercial. idõnea. 

Art. 

autor.izac;:ão 

dasport.i va: 

de 

62. São requ.is.itos para 

expl.orac;:ão dos b.ingos para 

concessão da 

a entidade 

r - f.il.iac;:ão a entidade da adm.in.istrac;:io do esporte 

ou, conforme o caso, a entidade da administração nacional., por 

um periodo mi.n:i.mo de três anos, COlllpl.etados até a data do 

pedido de autor.izac;:ão; 

r r comprovada atuaç:ão de forma raqul.ar e 

continuada na prática de pelo menos três modalidades de 

esporte olímpico, com a participação em todas as competições 

previstas nos cal.andários oficiais dos últ:i.mos três anos; 

rrr. no caso·· de entidade de administrac;:ão do 

esporte, prova da f:i.l.iação à entidade de administração 
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nac.ional., que deverá ser f.il..iada ao Comi. tê 01impico 

Bras.il.e.iro, que deverá decl.arar sua part.ic.ipação ati va nos 

úl.t.imos três anos; 

IV prév.ia apresentação e aprovação de projeto 

detal.hado de apl..i.cação de recursos na mel.hor.ia do desporto 

ol.~p.ico, com pr.ior.idade para a for-mação do atl.eta; 

V apresentação de cert.idões dos distr~uidoras 

cive.is, trabal.h.istas, cr.im.ina.is e dos cartór.ios de protesto; 

VI comprovação da regul.ar.ização de contr~u.i~a 

junto à Rece.ita Federal. e Seguridade Soc.ial.; 

apresentação de parecer favorável. da 

l?refe.itura do Mun.icip.io onda se .instal.ará a sa.l.a da bingo, 

~ando sobre os aspectos urbanist.icos e o al.cance social. do 

- ... t..aendiJnento; 

apresentação de pl.anta da sal.a de bingo, 

demonstrando ·ter capacidacle m.in.ima para duzentas passo- e 

l.ocal. .isÓJ.ado de recepção, sem acesso d.ireto para a sal.a; 

IX - prova ele que a sede da entidade desportiva Íl· 

situada no mesmo mun.icip.io em que func.ionará a sal.a de biDogo. 

§ l". Excepcional.mente, o mér.ito ~sportivo poda s•r 

comprovado em rel.atór.io quan t.i ta ti vo e qual..itativo daa 

ativ.idades desenvol.vidas pel.a entidade requerente nos- tria 

anos anter.iores ao ped.ido de autor.ização. 

§ 2" Para a autor.ização. do bingo eventual.· s&9 

requisitos os constantes nos .incisos I a VI do caput:, al.élll·da 

prova de prév.ia aqu.is.ição dos prêmios oferec.idos. 

Art. 63. Se a adm.in.istração da sal.a da b.ingo ·for 

entregue a empresa comerc.ial., ent.idade desportiva juntará ao 

ped.ido de··autor.izaçi.o, al.ém dos requ.is.itos do art.igo ant.rior, • 

os seguintes documentos: 

I certicião da Junta Comercial., demonstrando o 

regul.ar reg.istro da empresa e sua capac.idade para o comércio; 

II cert.idões dos d.istr.ibuidores civeis, 

trabalhistas e de cartórios de protesto em nome da empresa; 
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rrr certidões dos distrÜ)uidores c.ivei.s, 

criminais, traba1histas e de cartórios de protestos em nome da 

pessoa ou pessoas fisicas titu1ares da empresa; 

rv - certidões de quitação de trÜ)utos federais e da 

seguridade socia1; 

V demonstrativo de contratação de firma para 

auditoria permanente da empresa: administradora; 

vr cópia do instrumento do contrato entre a 

ent:!..dade• desportiva e a empresa administrativa, cujo prazo 

máximo será de dois anos, renováve1 por igua1 periodo, sempre 

exigida a forma escrita. 

·Art. 64. O Poder Púb1ico negará a autorização se não 

provados quaisquer dos requ;_sitos dos artigos anterior-as ou 

houver indi.cios de inidoneidade da entidade desportiva, da 

empresa comercia1 ou de seus dirigentes, podendo ainda cassar 

a autorização se verificar terem deixado de ser preenchidos os 

mesmos requisitos. 

Art. 65. A autorização concedida somente será vá1ida 

P.ara 1oca1 determinado e endereço certo, sendo proÜ)ida a 

venda de carte1as fora da sa1a de bingo. 

Parágrafo único. As carte1as de bingo eventua1 

poderão .ser vendidas em todo o território naciona1. 

Art. 66·. Nos bingos permanentes e nos eventuais 

somente · serão uti1izadas carte1as oficiais, emitidas pe1a 

União, com numeração seqüencia1 e seriada, com va1or de face 

expresso. 

Parágrafo único. 

condi.ci.onada, a partir 

comprovante . de pagamento 

desportivas. 

da 

do 

A compra das 

segunda vez, à 

percentua1 devido 

carte1as é 

exÜ)içào do 

às entidades 

Art. 67. Ao adquirir as carte1as, a entidade 

desportiva reco1herá' no mesmo ato' . a importãncia de dezanove 

por cento do va1or de face a titu1o de rmposto de Renda. 
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Art. 68. A prem~ação do b~ngo permanente será apenas 

em ~nheiro, cujo montante não poderá exceder o val.or 

arrecadado por partida. 

Parágrafo ún~co. L~ta-se a v~Jite o número de 

cartel.as por jogador no b~ngo permanente,- em cada partida. 

Art. 69. Somente os bingos eventuais poderão 

., '.;. ozar propaganda util.izando os me1os de comun~cação; os 

~s pe~anentes farão propaganda apenas nos l.~tes da sal.a 

que ocupem, permit~ndo-se a ~stribu~ção de br~ndes ou cartões 

com o nome do bingo. 
Art. 70. A entidade desportiva receberá percentual. 

minimo de sete por cento da rece~ta bruta da sal.a de bingo ou 

do bingo eventual.. 

Parágrafo único. As ent~dades desportivas prestarão 

contas semestral.mente ao poder públ.ico da apl.icação dos 

recursos hav~dos dos b~ngos. 
Art. 71. Haverá control.e de ~ngresso nas sal.as de 

bingo, sendo necessária a identificação do freqüentador. 

§ 1° É vedada a instal.ação de sal.a de bingo sem 

ante-sala de recepção, onde se fará a identificação do jogador 

e será entregue um passe de ingresso. 

As salas de bingo são obrigadas a manter 

arquivo de identificação dos jogadores. 

A identificação e o respectivo cartão de 

ingresso para o jogador serão válidos por um ano. 

É proibido o ingresso de menores de dezoito 

anos nas salas de bingo. 
Art. 72. As salas de bingo dastinar-se-ão 

exclusivamente a esse tipo de jogo. 

Parágrafo único. A única a ti v~dade admissivel 

concomitantemente ao b~ngo na sala é o serv~ço de bar ou 

restaurante. 

Art. 73. É proibida a instal.ação de qualquer tipo de 

máqu~nas de jogo de azar ou de diversões eletrônicas n~s salas 

de bingo. 
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Art. 74. Nenhuma outra moda~idade de jogo ou 

s±mi~ar, que não seja o bingo perman~nte ou o eventua~, poderá 

ser autorizada com base nesta Lei. 

Parágrafo único. Exc~uem-se das exigências desta Lei 

os bingos rea~izados com fins apenas beneficentes em favor de 

entidades filantrópicas federais, estaduais ou municip_a;i.s, nos 

termos da ~eqis~ação especifica, desde que devidamente 

autorizados pe~a União. 

Art. 75. Manter, faci~itar ou rea~izar joqo de bingo 

sem a autorização prevista nesta Lei. 

Pena - prisão s:i.mp~es de seis meses a dois anos, e 

m:Ul.ta. 

Art. 76. Adquirir, imprimir ou uti~izar em joqo de 

bingo carte~as não oficiais. 

Pena prisão s:i.mp~es de três meses a um ano, e 

.Ul.ta, acrescida de atá o dobro em caso de reincidência. 

Art. 77. Oferecer, em bingo permanente ou eventual., 

prêmio diverso do permitido nesta Lei. 

Pena prisão s:i.mp~es de seis meses a um ano, e 

mul.ta de até cem vezes o val.or do prêmio oferecido. 

Art. 78. Deixar o responsáve~ por sal.a de bingo de 

manter o·cadastro de freqüentadores previsto nesta Lei. 

Pena prisão simp~es de seis meses a um ano, e 
-:'•'· 

mal. ta. 

Art. 79. Fraudar, adu~terar ou control.ar de qua~quer 

modo o resul.tado do jqqo de binqo. 

Pena reclusão de um a três anos, e multa. 

Art. 80. Permitir o ingresso de menor de dezoito 

~• em sala de bingo. 

Pena - detenção de seis meses a aois anos, e mul.ta. 

Art. 8~. Manter nas sa~as de hi.nqo máquinas de Joqo 

de azar ou diversões eletrõnicas. 

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e mul.ta. 
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CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os dir:i.gen tes , un:i.dades ou órgãos de 

entidades de admi.ni.stração do desporto, :inseri. tas ou não no 

registro de comércio, não exercem função de~eqada pe~o Poder 

l?úb~i.co, nem são consideradas autoridades púb~i.cas para os 

efeitos desta Le:i.. 

Art. 83. As entidades desportivas internacionais com 

sede permanente ou temporária no Pais, receberão dos poderes 

púb~icos o mesmo tratamento dispensado às entidades nacionais 

de admi.nistração do desporto. 

Art. 84. Será considerado como de efetivo exercicio, 

para todos os efeitos ~egai.s, o periodo em que o atleta 

servidor púb~ico c i vi.~ ou mi.~ i. tar, da Adm.in:i.strac;:ão Pública 

direta, :i.ndireta, autárquica ou fundaci.ona~, estiver convocado 

para integrar representação naci.o~ em competição desportiva 

no Pais ou no exterior. 

O periodo de convocação será definido pela 

entidade naciona~ da admin:i.stração da respect:i.va modalidade 

desportiva, cabendo a esta ou aos Comitês Olimpi.co e 

Paraolimpi.co Bras:i.leiro fazer a devida comunicação e solicitar 

ao Mi.ni.stéri.o Extraordinário 
' 

dos Esportes a competente 

~i.beração do afastamento do atleta ou dirigente. 

§ 2°. O disposto neste artigo apl:i.ca-se, também, aos 

profiss:i.onais espec:i.ali.zados e dirigentes, quando 

indispensáve:i.s à comun:i.cação da de~egação. 

Art. 85. Os sistemas de ensino da Un:i.ão, dos 

Estados, do• D:i.stri. to Federa~ e dos Municípios, bem como as 

instituições de ensino superior, definirão. normas especificas 

para verificação do rendimento e o controle de freqüência dos 

estudantes que integrarem representação desportiva naci.onü, 

de for.ma a harmonizar a atividade desportiva com os interesses 

re~acionados ao aproveitamento e à promoção escolar. 

Art. 8 6. Fica insti tuido o Dia do. Desporto, a ser 
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comemorado no dia 23 de junho, Dia Mundia~ do Desporto 

Ol.impico. 

Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de 

administração do desporto ou prática desportiva, bem como o 

nome ou apel.ido desportivo do atl.eta profissional., são de 

propriedade exc~usiva dos mesmos, contando com a proteção 

l.egal , válida para todo o território naciona~, por teJIIPO 

indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no 

órgão competente. 
Parágrafo único. A garantia lega~ outorgada às 

entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o 

uso comercial de sua denominação, simbolos, nomes e apel.idos. 

Art. 88. Os árbitros e auxiliares de arbitragem 

poderão constituir entidades nacionais e estaduais, por 

modalidade desportiva ou grupo c;l.e modalidades, objetivando o 

recrutamento, a formação e a prestação de serviços às 

entidades de administração do desporto. 

Parágrafo único. Independentemente da constituição 

de sociedade ou entidades, os árbitros e seus auxil.iares não 

têm qual.quer vínculo empregaticio com as entidades desportivas 

diretivas onde atuarém, e sua remuneração como autôn~os 

exonera tais entidades de quaisquer outras responsabil.i.dades 

~rabalhistas, securitárias e previdenciárias. 

Art. 89. Em campeonatos ou torneios regulares com 

mais de uma divisão, as entidades de administração do desporto 

determinarão em seus regul.amentos o principio do acesso e do 

descanso, observado sempre o cri~éri.o técnico. 

Art. 90. É vedado aos administradores e membros de 

c:onsel.ho fiscal de entidade de prática desportiva o exercicio 

de cargo ou função em entidade de administração do desporto. 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 91. Até a edição dos Códigos da Justiça do·s 

Desportos Profissionais e 

os atuais Códigos, com as 

Não-Profissionais continuam em vigor 
' 

al.teraçôes constantes desta Lei. 
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Art. 92. Os atua~s atletas prof~ss~ona~s da futebol, 

de qualquer idade, que, na data de entrada em vigor 'desta Lei, 

estiverem com passe livre, permanecerão nesta situaÇão, e a 

rescisão de seus contratos de trabalho dar-se-á nos termos dos 

arts. 479 e 480 da C.L.T. 

Art. 93. Havendo pluralidade de entidades nacionais 

de adm~nistrac;:ão da mesma modalidade desportiva, o INDESP 

usará, para reconhecimento da que se constituirá, na forma do 

art. 18, a única entidade· de direc;:ão nacional da modalidade, 

os critérios de: 

nacionais; 

I - an.tigüidade; 

II - de titules internacionais já conquistados; 

III - de número de filiados; 

rv - de quantidade de atletas registrados; 

v de promoção ~nual de eventos desportivos 

VI - de filiação a entidade in1!ernacional filiada ao 

Comitê Oli.mpico Internacional e ao Comitê l?araolilllpico 

Internacional. 

Art. 94. O disposto no § . 2° do art. 28 so111ente 

entrará em vigor após três anos a partir da vigência desta 

Lei. 

Art. 95. As entidades desportivas prat~cantes ou 

participantes de competições de atl.etas profissionais terão o 

prazo de dois anos para se adaptar ao disposto no art. 26. 

Art. 96. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 

. Art. 97. Ficam revogados, a partir da vigência do 

disposto no .§ 2° do art. 28 desta Lei, os incisos II e V e os 

§§ 1° e 3° do art. 3°, os arts. 4°, 6°, 11 e 13, o § 2° do 

art. 15, o parágrafo único do art. 16 e os arts. 23 e 26 da 

Lei n° 6. 354, de 2 de setembro de 1976; ficam revogadas, a 

partir da 'd.;_ta de pub.licação desta Lei, as Leis n°• 8.672, da 6 

de· julho .de 1993, e ·8.946, da 5 da dezembro de 1994. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº122, DE 1998 

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

requeiro a dispensa de interstício e prévia distribui
ção de avulsos para o parecer nº 74-CCJ, sobre a 
Mensagem nº 92, de 1998, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à consideração do Se
nado Federal o nome do General-de-Exército José 
Enaldo Rodrigues de Siqueira, para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga de
corrente da aposentadoria do General-de-Exército 
Antonio Joaquim Soares Moreira. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Bernardo Cabral- Élcio Alvares- Romeu Tuma
Beni Veras - Francelino Pereira - Jefferson Pe
res - Leonel Paiva - Lúcio Alcântara - Sebastião 
Rocha- Ramez Tebet- Regina Assumpção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria figurará na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Sr. Senador Renan Calheiros enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forrna do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno. 

S. ~será atendido. 
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB- AL) -Sr. 

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ocupo a tribuna na 
manhã de hoje para discutir a problemática nordestina, 
uma questão sempre atual, visto que jamais resolvida 
em mais de quatro séculos de nossa história, mere
cendo uma reflexão cuidadosa e sistemática. 

Os resultados de todas as pesquisas levadas a 
efeito por outros prestigiosos organismos nacionais 
e internacionais - como é o caso do lpea e do Pro
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) - convergem no diagnóstico de que o Nor
deste é a região que apresenta os piores índices só
cio-económicos da atualidade brasileira. 

Segundo os mais abalizados analistas, essa si
tuação tomou-se mais grave desde a última década 
em razão do encerramento de um ciclo de investi
mentos estatais diretos em infra-estrutura, bem 
como do esgotamento das políticas regionais basea
das em incentivos fiscais. Ambos os aspectos refle
tem a crise fiscal do Estado brasileiro, responsável 

pela queda das inversões públicas do governo e das 
empresas estatais. 

Assim, estudo de dois pesquisadores do lpea, 
os economistas Gustavo Maia Gomes e José Vergo
fino, intitulado 'A macroeconomia do desenvolvimen
to nordestino,' mostra que, de 1970 a 1986, verifi
cou-se uma persistente redução das disparidades 
relativas de renda entre estados e regiões. Daí em 
diante, porém, essas desigualdades tomaram a 
crescer ou, na melhor das hipóteses, se estabiliza
ram. Em consequência dessa reversão o Nordeste, 
com 29% da população nacional, concentra hoje 
54,6% de toda a nossa miséria. A região nordestina 
conta com 78,2% de abastecimento de água e 
13,2% de esgotamento sanitário em redes domicilia
res, contra 93,5% em água e 70,4% em esgotos no 
Sudeste. A taxa de desemprego no último decênio, 
de acordo com os pesquisadores do lpea, manteve
se em cerca de 20%, muito superior à média nacio
nal, que o IBGE fixa atualmente em 6 ou 7%. 

A pesquisa publicada ano passado pelo IBGE 
e patrocinada pelo Unicef, com o título 'Indicadores 
sobre crianças e adolescentes - Brasil, 1991/96', 
mostra uma flagrante diferença entre a qualidade de 
vida dos meninos e meninas do Nordeste e a de 
seus colegas do SuVSudeste. A revelação mais cho
cante diz respeito justamente ao meu estado de Ala
goas: lá, a taxa de mortalidade infantil é de 83 crian
ças por mil nascidas, cifra equivalente às mais mise
ráveis regiões da África. Outros dados da mesma 
pesquisa confirmam que o trabalho infantil, embora 
não seja uma exclusividade nordestina, é, sem dúvi
da, uma chaga típica e particularmente grave da 
nossa região. Do total de 522 mil crianças brasilei
ras, na faixa de cinco a nove anos, usadas como 
mão-de-obra barata, 6,9"/o estão no Maranhão; 
5,6%, no Ceará; e 4,8%, no Rio Grande do Norte. 

Por outro lado, levantamentos efetuados pelo 
Tribunal de Contas da União atestam que em 1995, 
57,8% dos incentivos provenientes de renúncia fiscal 
da União concentram-se na Região Sudeste, en
quanto ao Nordeste couberam apenas 10,3%. 

O perfil dos investimentos públicos em infra-es
trutura física e na formação de capital humano agra
va esse quadro de desigualdades. As aplicações do 
BNDES declinaram de 21%, em 1990, para 11 %, em 
1994. Quanto ao saneamento básico, as projeções 
para o período de 1996/99 indicam que 41,1% dos 
recursos do FGTS nessa rubrica, irão para o Sudes
te e apenas 28,3% para o Nordeste. 

A escassez de recursos assume um aspecto 
tanto mais dramátic~:> quanto se aprofundam o esva-
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ziamento· e à "crise de identidade" sofridos pelos ór
gãos regionais de desenvolvimento, tais como a Su
dene e o DNOCS. Apesar de acumularem um res
peitável patrimônio de conhecimentos e experiências 
institucionais ao longo de várias décadas de atuação 
útil e produtiva, eles são prejudicados por falta de 
um projeto nacional para a região. 

Como não poderia deixar de ser, nós, os repre
sentantes legítimos do povo e dos Estados nordesti
nos nas duas Casas do Congresso Nacional, temos, 
ultimamente, demonstrado nossa crescente disposi
ção de lutar contra esse insuportável estado de coi
sas. Desse modo, a polêmica em tomo do regime 
automotivo brasileiro demonstra a disposição dos 
parlamentares de nossa região para recolocar o 
tema do desenvolvimento regional na agenda das 
prioridades nacionais. Até hoje, no entanto, a política 
de investimentos no setor automobilístico dramatiza 
o processo perverso que leva os estados pobres a 
subsidiar o desenvolvimento dos estados ricos. De 
um total de R$ 4,2 bilhões, correspondentes à re
nuncia fiscal federal em favor do Sudeste em 1995, 
nada menos que 600 milhões beneficiaram os auto
móveis. Sem dúvida, este é um fator decisivo da ten
dência à reconcentração da atividade económica em 
São Paulo, no período entre 1990 e 1994, verificada 
pelo professor Wilson Cano, do Instituto de Econo
mia da Unicamp. 

Outra relevante frente de luta parlamentar con
tra o agravamento e pela superação das desigualda
des regionais diz respeito à defesa da manutenção 
do preceito constitucional que destina 3% da arreca
dação dos impostos sobre a renda e sobre produtos 
industrializados para o financiamento do setor produ
tivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Nós, legisladores nordestinos, estamos convencidos 
de que, caso uma futura reforma tributária venha a 
alterar esse dispositivo, não haverá como impedir o 
aprofundamento dessas já gritantes disparidades. 
Pelo menos até pouco tempo atrás, parece que o 
entendimento das autoridades económicas do Exe
cutivo era de que parte desses recursos deveria ser 
empregada em investimentos de infra-estrutura, ao 
passo que as bancadas dessas três regiões defen
dem que esses investimentos provenham de outras 
fontes, com ênfase no Orçamento Geral da União. 
Considero que esta segunda alternativa consulta os 
mais comezinhos princípios da justiça, posto que se 
as regiões menos desenvolvidas não podem ofere
cer maiores atrativos à captação de investimentos 
privados, devem, por isso mesmo, fazer jus a uma 
fatia de investimentos públicos que as compensem 

dessa deficiência, coadjuvando-as em seu esforço 
de reduzir a brecha que as separa do Brasil rico. Da 
mesma forma, a prorrogação dos incentivos do Finar 
e da isenção do Imposto de Renda das Pessoas Ju
rídicas e a não-incidência do adicional de frete sobre 
as cargas marítimas de e para as regiões Norte e Nor
deste impõem-se como políticas compensatórias de 
grande valia para a consecução desse desiderato. 

A grande verdade é que há mais de 20 anos o 
povo do Nordeste nada tem recebido além de um 
punhado de medidas ad hoc, carentes de uma pers
pectiva unificadora, tão necessária a uma nova filo
sofia e metodologia para o desenvolvimento regio
nal. "Qualquer caminho serve para quem não sabe 
aonde vai", reza o velho provérbio. Por isso, estou 
certo de que o pressuposto básico de uma verdadei
ra política nacional para o Nordeste consiste em 
buscar um novo quadro conceituai, ou se preferirem, 
um novo paradigma. Somente assim, à luz de tal 
marco de referência, seremos capazes de conhecer 
respostas criativas para a solução definitiva da ques
tão nacional em um país que caminha rapidamente 
para seu quinto século de existência no limiar .do 
Terceiro Milênio. 

Desejo, agora, compartilhar com os nobres pa
res algumas observações sobre os princípios que 
me parecem os mais adequados a essa concepção. 

Como ponto de partida para a revisão da pro
blemática nordestina, sugiro que o subdesenvolvi
mento de nossa região seja concebido em termos do· 
reduzido gasto público (nos três setores de governo: 
federal, estadual e municipal) por habitante em com
paração com esse mesmo índice em outras regiões 
do país. Assim, passaremos a contar com um indica
dor claro e objetivo para avaliar os resultados de fu, 
turos programas e projetas de desenvolvimento vol
tados à região. O sucesso ou insucesso dessas. ini
ciativas passará a ser medido pela maior ou menor 
capacidade de promover o aumento desse gasto pú
blico per capita. 

De posse desse instrumento, as autoridades 
encarregadas da formulação, execução e. fiscaliza
ção dessas iniciativas estarão mais bem equipadas 
para identificar e neutralizar fontes de desperdícios e 
mau uso de recursos financeiros, materiais, huma
nos e organizacionais. 

Um segundo foco de atenção deve recair sobre 
outra noção simples, fundamental, mas ainda hoje· 
largamente ignorada: a de que não há um, e sim vá•· 
rios nordestes. As experiências das últimas décadas 
comprovam que quando os estímulos são adequa
damente direcionados, aplicados e fiscalizados, as 
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respostas são excepcionais. Estas são as lições en
sinadas pela petroquímica da Bahia, pelo turismo do 
Ceará, pela fruticultura irrigada no pólo Juazeiro/Pe
troiina, pela avicultura e a produção de grãos em 
Barreiras, na Bahia, e no sul dos Estados do Piauí e 
do Maranhão. A região conta ainda com um abun
dante pool de recursos humanos qualificados em 
centros de alta excelência (a exemplo da Universida
de Federai de Campina Grande), atentos à valoriza
ção das vocações locais sob a égide da qualidade, 
da produtividade e da competitividade. Falando em 
turismo, não posso deixar de lembrar que o Prode
tur, programa voltado ao fomento dessa área, com 
fundos totais de US$ 800 milhões, já foi aprovado há 
quatro anos, mas até agora os recursos liberados fo
ram da ordem de apenas US$ 20 milhões. 

O desencadeamento de uma efetiva e podero
sa sinergia entre todos esses elementos requer, po
rém, que a região seja visualizada como um conjun
to de sub-regiões ou sub-áreas com potencialidades, 
problemas e desafios distintos. 

Fmalmente, há que se persuadir as esferas fe
derais da imperiosa e inadiável necessidade de redi
recionar mecanismos financeiros, como o BNDES 
(responsável pelo programa •Nordeste Competiti
vo•), o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e a 
Caixa Econõrnica Federal, a fim de que eles voltem 
a atuar de forma eficaz e diferenciada em prol da re
cuperação das desigualdades regionais. Medidas 
específicas nesse sentido devem contemplar o finan
ciamento da contrapartida necessária aos emprésti
mos externos contraídos pelos estados nordestinos 
e financiamentos do BNDES à Sudene para fortale
cer o Finor, com aval da União. Neste ponto, quero 
lembrar que existem hoje no âmbito da Sudene cer
ca de 500 projetos em diferentes fases de implanta
ção e cuja conclusão está pendente da liberação de 
recursos da ordem de US$ 2,3 bilhões. E o que é 
mais importante, na atual conjuntura económica: a 
capacidade de geração de empregos diretos desses 
projetos chega a 154 mil novos postos de trabalho. 

Para a complementação desse esforço, e para 
além de mudanças repentinas nos percentuais de in
centivos fiscais motivados pela premência conjuntu
ral de atenuar o descontrole das finanças públicas, o 
fato é que o Finor precisa ser repensado, redese
nhado e reestruturado com vistas a eliminar vícios 
operacionais, o que certamente o qualificará como 
poderoso indutor de novos investimentos_ Tal reen
genharia do Finor incluiria necessariamente uma 
abertura à participação mais ativa e abrangente de 
representantes do setor privado em sua gestão, bem 

como na definição de novas estratégias de captação 
de recursos, inclusive externos- quer de instituições 
multilaterais como o Banco Mundial e o BID, quer 
dos mercados financeiros movimentados por gran
des investidores institucionais, tais como fundos de 
pensão, corretoras e bancos de investimentos ameri
canos, europeus e asiáticos. 

A fim de que essas propostas decolem do pa
pel, necessitaremos, acima de tudo, de coragem 
para contrariar alguns dogmas económicos hoje em 
voga. Mais do que nunca, é preciso coragem para 
afirmar o óbvio: que em países como o Brasil, dilace
rados por tantas e tão sérias disparidades, que no li
mite chegam a conspirar contra sua integridade terri
torial, nesses países. repito, a veiha "questão nacio
nal• continua na ordem do dia, sim, senhores. E, em 
nosso caso, o Nordeste é a questão nacional núme
ro um. Desconsiderá-la, como não canso de insistir, 
é dar as costas às ameaças que se acumulam con
tra a estabilidade de nosso pacto federativo. 

Folgo em ver que esses princípios e concepçõ
es foram amplamente debatidos e incorporados pela 
Comissão Especial "destinada a promover discussõ
es e estudos que resultem em propostas de aperfei
çoamento das políticas governamentais para a Re
gião Nordeste, inclusive seu acompanhamento e 
avaliação" (da qual tive a honra de participar como 
membro titular) sob a presidência do nobre senador 
cearense Beni Veras e com a relatoria a cargo d'> 
nosso ilustre colega baiano Waldeck Omela~. :.;:, 
longo de várias reuniões de trabalho e audiências 
públicas com autoridades governamentais e pesqui
sadores acadêmicos, bem como através da ativa 
particijiação de seus membros em importantes fó
runs extra-congressuais (a exemplo do seminário "A 
reforma do Estado e o desenvolvimento do Nordeste 
numa economia globalizada", realizada em Salvador, 
sob o patrocínio do Banco Mundial), a comissão, cu
jos trabalhos se encerraram no final do ano passado, 
contribuiu para produzir um consenso parlamentar 
sobre ações setoriais absolutamente necessárias. 
Sem a preocupação de ser exaustivo, gostaria de 
enumerar três propostas que considero de grande 
alcance e relevância sócio-económicos-

Em primeiro lugar, uma ampla iniciativa desti
nada a simplificar o cipoal legislativo e regulatório 
que, acumulado através de décadas, não raro legiti
mou injustiças e distorções numa ampla gama de 
políticas públicas, que abrange desde a aplicação 
dos recursos do. FGTS até programas de concessão 
de bolsas para estudos pós-graduados e de incenti
vo à pesquisa científico-tecnológica_ 
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Em segundo lugar, o estabelecimento de um 
mecanismo de fundlng para o financiamento do de
senvolvimento regional que amplie e reforce a atua
ção do Finor com a canalização de recursos adicio
nais, oriundos do FAT e do próprio FGTS. 

Em terceiro lugar, a instalação de câmaras se
tonais regionais nas áreas de fruticultura, produção 
de grãos, turismo e outras, com vistas a fortalecer a 
articulação e conferir maior sinergia às iniciativas 
dos setores público e privado no Nordeste. 

Em suma, quero cumprimentar todos os meus 
colegas de comissão especial pelo vivo testemunho 
que ela deu do apreço deste Senado por sua condi
ção de Casa da Federação. Urna Federação cuja 
sobrevivência e integridade são incompatíveis com o 
alto potencial de conflito e instabilidade engendrados 
pelo crescimento desigual, que pouco a pouco enve
nena a convivência entre irmãos brasileiros. 

Afinal, o Nordeste exige respeito, pois está 
cansado de ser a "região das oportunidades perdi
das", e para encerrar, dou apenas mais um exemplo: 
o do turismo. 

Todos reconhecem a beleza de nossas paisa
gens e a relevância cultural de nossos siflos históri
cos. Por que, então, o Brasil amargou um déficit de 
dois e meio bilhões de dólares em sua balança turís
tica no ano passado? Por que a nossa receita com 
turismo é cinco vezes inferior à da Jamaica, duas ve
zes menor que a do Uruguai, um terço daquela da 
Argentina? Qual a razão desse medíocre desempe
nho, quando sabemos que um financiamento no va
lor de 800 milhões de dólares para o Prodetur repou
sa até hoje nos cofres do B$nCO Mundial, à espera 
de contrapartidas dos governos estaduais? Sabe
mos que essas contrapartidas poderiam ser folgada
mente financiadas pelo BNDES, que dispõe de cer
ca de R$ 15 bilhões em caixa neste exercfcio de 
1997!... Quem duvida da capacidade do Nordeste de 
se transformar em um pujante pólo turístico mundial 
desde que receba os estfmulos adequados? 

Por fim, torno a insistir: a concretização de to
das essas transformações exige, mais do que nun
ca, um papel ativo e estratégico do Estado, pois o 
conjunto de dados disponíveis revela que, quando o 
setor público se retraiu, o resultante vácuo não foi 
preenchido pela dinâmica exclusiva das forças do 
mercado. Faz-se, portanto, imperativa e urgente 
uma combinação criativa de ambos, em nome do cum
primento do artigo 174 de nossa Carta Magna, que de
termina a união de forças e vontades do governo e da 
sociedade para a redução dos desníveis regionais. 

Era o que eu tinha a comunicar, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-A Presidência lembra aos Srs. Senadores a realização 
de sessão deliberativa ordinária, a realizar-se hoje, 
adiando sua abertura para às 15h, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 47, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n2 88, de 1998- art. 336, b) 

Projeto de Lei da Câmara n° 47, de 1996 
(n" 1.229/95, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera a Lei nº 7.565, 
de 1 9 de dezembro de 1986, para incluir hipótese de 
destruição de aeronave. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 31, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n2 89, de 1998- art. 336, b) 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n" 156, de 1997) 

Projeto de Lei da Câmara n° 31, de 1997 
(n2 2.226/96, na Casa de origem), que revoga o pa
rágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis 
do trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 10 de maio de 1943 (vínculo empregatício). 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO N°156, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n2 89, de 1998- art. 336, b) 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1997) 

Projeto de Lei do Senado n° 156, de 1997, de 
autoria do Senador Júlio Campos, que altera a reda
ção do parágrafo único do art. 442 da Consolidação 
das Leis do Trabalho e dá outras providências. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 2, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 82, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 2, de 1998 (n2 3.097/97, na Casa de 
origem), de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
que cria, transforma e extingue cargos e funções no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tnbu
nal Federal, e dá outras providências, tendo 
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Parecer sob n2 64, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, favorável com Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 1998 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1 , de 1998 (nº 2. 7 49/97, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a criação e extinção de cargos no 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial e no Instituto Nacional da Pro
priedade Industrial, tendo 

Parecer favorável, sob n2 47, de 1998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relata
ra: Senadora Regina Assumpção. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 132, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 132, de 1997 (nº 524/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acor
do-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial e 
para o Desenvolvimento, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 
1997, tendo 

Parecer favorável, sob nº 70, de 1998, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relatara: Senadora Regina Assumpção. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 144, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 144, de 1997 (n2 527/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai, em Rivera, em 16 de 
outubro de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 71, de 1998, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
·Relator: Senador Pedro Simon. 

-a-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 4, DE 1998 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº 4, de 1998 (nº 450/97, na Cãma-

ra dos Deputados), que aprova os textos da Declara
ção Constitutiva e dos Estatutos da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, assinados em Lisboa, 
em 17 de julho de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob nº 65, de 1998, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Arthur da Távola. 

-9-
PARECER N2 74, DE 1998 

Escolha de autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer nº 74, 
de 1988, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania sobre a Mensagem n2 92, de 1998 (n2 127/98, 
na origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Gene
ral-de-Exército José Enaldo Rodrigues de Siquei
ra, para exercer o cargo de Ministro do Superior 
Triburi·al Militar na vaga decorrente da aposentadoria 
do General-de-Exército Antonio Joaquim Soares Mo
reira. 

-10-
MENSAGEM N2 80, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n2 80, de 1998 (n2 46/98, na ori
gem), pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado o nome do Senhor Mario 
Augusto Santos, Ministro de Primeira Classe do 
Quadro Permanente da Carreira de Diplomata; para 
exercer a função de Embaixador do- Brasil junto à 
República da Ucrânia. · · 

-11-
MENSAGEM Nº 83, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional · 
sobre a Mensagem n2 83, de 1998 (n2 90/98, na ori
gem), pela qual o Presidente da República. submete· 
à deliberação do Senado o nome do Senhor Syne
sio Sampaio Goes Filho, Ministro de Primeira Clas
se do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Portuguesa. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio carlos Magalhães) 
-Nada mais haVendo a: tratar, E!5!á encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13h40min.) 
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Ata da 27~ Sessão Deliberativa Ordinária 
em 11 de fevereiro de 1998 

6ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Júnia Marise, 

e dos Srs. Ronaldo Cunha Lima, Carlos Patrocínio, 
José Eduardo, Abdias Nascimento e Eduardo Sup/icy. 
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ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Ante· 
nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocinio - Carlos Wilson - Casildo Malda
ner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Su
plicy - Élcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelino Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Cama
ta - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Ja
der Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José 
Saad - José Samey - José Serra - Júlio Campos -
Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha 
- Leonel Paiva - Levy Dias - Lucídio Portella - Lú
cio Alcãntara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Marlu-

ce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Otoniel 
Machado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina 
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire -
Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio 
Machado- Teotõnio Vilela Filho- Vilson Kleinubing 
- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 80 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 ~ Secretário em exercício, Senador Jo
nas Pinheiro, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PROJETOS RECEBIDOS 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 12, :PE 1998 

( n~ 626/98, na Câníilra dos Deputados ) 
.. 

Aprova · •. o texto do Protoco~o Adiciona~ 
ao Acordo de Cooperação Financeira de 
24 de outubro de 1991, ce~ebrado en
tre o ~overno da Repúb~ica Federat~.a 
do Brasi~ e o Governo da Repúl::ü:i.ca 
Federü da Alemanha, em Brasil.ia, , ~ 
26 de maio de 1997. 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. F.ica aprovado o texto do Protoco~o 

Adiciona~ ao Acordo de Cooperação Financeira de 24 de outubro 

de 1991, ce~ebrado entre o Governo da Repúbl~ca Federativa do 

Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, em 

Brasi~ia, em 26 de maio de 1997. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacion~ quaisquer ates que possam resu~tar em 

revisão do referido Protoco~o, assim como quaisquer ajustes 

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federa~, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio naciona~. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua pub~icação. 

URGENTÍSSIMO )/ 
DPF/DE-I/DAI/ABC ,' /EFIN 

Brasília, 26 de novembro de 1997 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de referir-me ao "Acordo entre o 
~:.erno da República Federal da Alemanha e_o Governo da República 
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Federativa do Brasil sobre Cooperação Financeira no montante de 

DM 304.858.202,00 (trezentos e quatro mil~ões, oitocentos e 

cinqüenta e oito mil, duzentos e dois marcos alemães)", celebrado 

em Brasília, em 24 de outubro de 1991. 

2 .. Nos termos dos artigos I e II do Jl.cordo, e com 

vistas ã plena realização do projeto "Monitoramento da Qualidade 

das Águas do Rio Tietê", inserido na rubrica "Controle Ambiental 

da Indústria" do mencionado Ato, a Kreditansralr for Wiederaujbau (KfW) e 

a Companhia de Tec~ologia de Saneamento Ambiental (CETESB) 

concluíram "Contrato de Contribuição Financeira" no montante de 

DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), assinado em 18 

de agosto de 1992. Verificou-se, posteriormente, que a 

vialibização do Contrato depende da isenção ã CETESB do pagamento 

de impostos e encargos referentes à importação dos equipamentos a 

serem adquiridos para a execução do projeto. 

3. Tendo em·vísta o que precede, bem como as consultas 

previamente realizadas com essa Embaixada e com as autoridades 

brasileiras competentes, venho propor a Vossa Excelência, com a 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor CLAUS-JÜRGEN DUISBERG 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 
da República Federal da Alemanha 
Brasília - DF 

URGENTÍSSIMO 

MRE/DPF/DE-I/DAI/ABC A I /EFIN/1997/2. 

finalidade de poder contar com a valiosa experiência e 

conhecimentos da República Federal da Alemanha para a melhoria 

das condições ambientais na região metropolitana de São Paulo, o 

seguinte Protocolo Adicional ao Acordo sup~acitado: 

"Protocolo Adicional ao -Acordo sobre Cooperação 
Financeira, "no montante de DM 304.858.202,00, entre 
o Governo da República Federal da Alemanha e o 
Governo da República Federativa do Brasil, assinado 
em •24: de outubro de 1.991. 
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o Governo da República Federativa do Brasil 
isentará de licenças, taxas portuárias, Imposto de 
Importação II, Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI, e demais encargos fiscais o 
material adquirido pela Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental - CETESB, para o projeto de 
Monitoramento da Qualidade das Águas do Rio Tietê, 
até o montante de DM 1-u-:-u-oO.OOO,OO (dez milhões de 
marcos alemães) . 

A isenção do Imposto 
Industrializados - IPI alcança, 
adquirido no mercado interno." 

sobre 
também, 

Produtos 
o material 

Caso o Governo da República Federal da Alemanha 

concorde com a propos~a contida no parágrafo 3 acima, esta Nota e 

a Nota em resposta de Vossa Excelência, em que se expresse a 

concordância do Governo da República Federal da Alemanha, 

constituirão Protocolo 

Financeira entre os dois 

Adicional ao Acordo de Cooperação 

paises, assinado em 24 de outubro de 

1991, a entrar em vigor 30 dias após o recebimento pela Embaixada 

da República Federal da Alemanha de Nota informando sua aprovação 

pelo Congresso brasileiro. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 

Excelência os protestos de minha mais alta consideração. 

Ministro 

Atenciosamente, 

t 

~~ 
~~JA 

de Estado das Relaçõe-s,Exteriores 
~ 

'-..._ 

MENSAGEM NQ 1.480, DE i997 

Senhores Membros do Congresso Nacioliãr," 

De conformidade com o disposto no artigo 84. inciso VIII, da Constituição Fede I. 
submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motiv~ 

dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e das Relações Exteriores, o texto .. do Protocolo... 

Adicional ao Acordo de Cooperação Financeira de 24 de outubro de 1991, celebrado entre o 
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Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da' República Federal da Alemanha, em 

Brasília, em 26 de maio de 1997. 

I 
l-'\.~ 

Brasília, 3 de dezembro de 1997 

L L 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N~ 423-A /MF/MRE, 

DE 24 DE NOVEMBRO DE 1997, DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA 
FAZENDA E DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelent~ssimo Senhor Presidente da República, 

Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência 

o anexo "Protocolo Adicional ao Acordo sobre Cooperação 

Financeira, no montante de DM 304.858.202,00, entre o Governo 

da República Federal da Alemanha e o Governo da República 

Federativa do Brasil, assinado em 24 de outubro de 1991", 

celebrado mediante 

Relações Exteriores 

Alemanha, datadas 

troca 

e a 

de 26 

de notas 

Embaixada 

de maio 

entre o Ministério das 

da República F'ederal da 

e 4 de junho de 1997, 

respectivamente. 

2. O Protocolo Adicional ora examinado visa a isentar a 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental ( CETESB) do 

pagamento de impostos e encargos referentes à importação de 

equipamentos para a implementação do projeto "Monitoramento da 

Qualidade das Águas do Rio Tietê". o caráter peculiar da 

operação financeira em questão - contribuição financeira não

reembolsável ("doação") conjugada à importação de equipamentos 
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e incluída em Acordo mais amplo, em que predom~nam operações 
sob a forma de empréstimo responde pela não inclusão no 

Acordo original de uma cláusula de ~senção, tal como sói 

incluir-se nos acordos análogos de cooperação técnica. A 

natureza da cooperação não modifica, porém, as questões de 

fundo relativas à implementação do projeto. Nesse sentido, e 

dada a impossibilidade de a CETESB arcar com os custos 

referentes 

doação do 

à importação dos 

Governo alemão 

equipamentos financiados mediante 

através da Kreditanstalt für 

Wiederaufbau, houvemos por bem propor a isenção dos referidos 

encargos à CETESB, contribuindo para a implement:ação de projeto 

de importância fundamental para o Programa de Despoluição do 

Rio 'l'ietê e a melhoria das condições ambientais na Região 

Metropolitana de São Paulo. 

3. Tendo presentes as razões acima expostas, Senhor 

Presidente, bem como as tradicionais relações de cooperação e 
amizade entre o Brasil e a Alemanha, julgamos o "Protocolo 

Adicional ao Acordo sobre Cooperação Financeira, no montante de 

DM 304.858.202,00, entre o Governo da República Federal da 

Alemanha e o Governo da República Federativa do Brasil, 

assinado em 24 de outubro de 1991", celebrado mediante troca de 

notas entre o Ministério das Rela·~ões Exteriores_ .e a Embaixada 

da República Federal da Alemanha, datadas de 26 de maio e 04 de 

ju_lho de 1997, respectivamente, merecedor da aprovação do Poder 

Legislativo e, para tal, juntamos a esta Exposição de Motivos 

Interministerial um projeto de Mensagem e cópias autênticas do 

Acordo, a fim de que Vossa Excelência, se assim houver por bem, 

se digne a encaminhá-los ao Congresso Nacional. 

Respeitosamente, 

PEDRO SAMPAIO MALAN 
.Min~stro de Estado da Fazenda 

~ > ' c_~ 
LUIZ FEL~P~-~~Ef~ . 

Ministro de Estado das 
Relações Exteriores 

(À Conússão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ) 
Publicado no Diário do Senado Federal. de 12298 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 13, DE 1998 

( n-2 619/98, na Câmara dos Deputados ) 

Aprova o texto do Protocolo de Inte
gração Educacional. para a Formação de 
Recursos Humanos no Nivel. de Pós-Gra
duação entre os Paises Membros do 
Mercosul, concl.uido em Fortaleza, em 
16 de dezembro de 1996. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o texto do Protocolo de 

Integração Educacional para a Formação de Recursos Humanos no 
I 

Nível de Pós-Graduação entre os Paises Membros do Mercosu'l, 

concluído em Fortaleza, em 16 de dezembro de 199Ç. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer ates que possam resultar em 

revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes 

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Consti. tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patr±mônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

l~TOCOLO DE I.NTEGJtAÇÃO EQ_!)_Ç_AÇIO?:::IAL-_PAB.A A._FOBMóC.ÃO 
Q!ilillCl)RSOlULVM.1NOS N.Q..t:!Í .. Yl~l,.__pE PÓ~-Ql~Pl!AÇÃO 

.. EN1ltE OS PAÍSES MEMI)ROS Do MERCÓSUL . 

Os Governos da República Argentina, da República federativa do 
13rasil da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, a seguir 
denominados "Estados Parles", em virtude dos princípios, fins e objetivos do 
~Tratado de Assunção, assinado em 26 de março de 1991, 
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CONSII)ER.J\NDO: 

regional. 
Que a educação tem p::tpd funó:uncntal no processo Jc integração 

'Que o intercâmbio e a cooperação entre as instituições de ensino 
superior é o caminho ideal para a melhoria da forrnnção e da capacitação 
cienlifica, tecnológica c cultural c para a modcmi7..ação J,)S Estados Partes. 

Que é necessária a ,promoção do desen\'olvimcnto .. harm§ni<::o e 
dinâmico da Região, nos campos cientifico e tecnológic6, como res1msià aos 
desafios impostos pda nova realidade ~pnômica e social do continente. 

Que se assumiu o compromisso, no Plano ·Trienal para o setor 
educação, P'rogramas 1.3 e 11.4, c.om a formação e a capacitação de ·recursos 
humanos de alto nível, com o desenvolvimento da pós-graduaçrio 'nos ·quatro' 
pa{ses e com o apoio a pesquisas C.Ot~untas de interesse do MERCOSUL, · 

Acordam: 

.ARTIGO 1 
'' . 

Definir como objetivos do presente Proloc.olo: 

A formação e o · aperfeiçoamento de doccn(es universitários e 
pesquisadores com -O objetivo de consolidar e ampliar os programas d13t. 
pós-graduação na Região, 

A ·cnaçffo de um 'sisteina· de iiHcrcâmbio ·en,rre ~~:-:iiJstituiçõcs, pdo 
qual os docentes c pesquisadores, trabalhando em· árca:s comuns de pesquisa, 
propiciem a formação de recursos humanos, no âmbito de projetos específicos. 

A troca -de infonnações cientificas e (Pcnológi~$. ú.~ d!)(?U!·u~_ntação 
especializada e de publicações. 
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O cstabclccirncnlo de critérios c padrões · cornuns de avaliação da 
pós~graduação. 

N~TIGO 2 

1\. fim de alcançar os objctivos do artigo primeiro, as Par.tes apoiarão: 

1\. cooperação entre grupos de pesquisa c ensino que, bilateral ou 
multilateralniente, estejam trabalhando em projetas comuns de pesquisa ein áreas 
de interesse regional, com destaque à formação em nível de doutoramento. 

A consolidação de núdeos aYançados de desenvolvimento cientifico e 
tecnológico, YÍsando à formação de recursos humanos. 

Os esforços de adaptação de programas de )JÓs-graduação já 
existentes na Região, visando à formação comparável ou mesmo equivalente. 

A implantação de cursos de especialização em áreas consideradas 
estratégicas para o desenvolvimento da Região. 

ARTIG03 

As Partes se empenharão, igualmente, em promover projetos 
temáticos amplos, de caráter · integrador, a serem executados .bilateral ou 
multilateralmente. Os mesmos serão definidos por documentos oficiais especlficos. 
devendo enfatizar a formação de recursos humanos, assim como o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia de interesse regional. 

ARTIG04 

1\. programação geral e o acompanhamento das açõcs resultantes do 
presente Protocolo estarão a cargo de uma Comissão Técnic3 Regional ad hoc de 
Pós-graduação, integrada por representantes dos EstaJos Membros. 
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ARTIGO 5 

A responsabilidade pela supcnisão c pela c~ccução das açoes 
desenvolvidas no âml.Jito deste Protocolo estnrão a cargo, na Argentina, da 
Secretaria de Políticas U1;ivcrsitnrias do Ministério da Cultura e Educação, no 
Brasil, da Fundação Coordenação de. Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES do Ministério da EdÚcação e do Desporto, no Paraguai, da 
- lniversidad Nacional Je 1\.sunción e do Ministério da Educação e Culto, e no 
Urugual da Universidad de la Republica e da Diretoria de f:...tlucação do Ministério 
da Educação e Cultura. integrantes da Comissão Técnica ad hoc mencionada no 
artigo quarto. 

ARTIG06 

A implementação das ações indicadas no artigo segundo deverá ser 
objeto, em cada caso, de projetas conjuntos específicos, elaborados pelas entidades 
participantes dos mesmos e devidamente aprovados pelas entidades referidas no 
artigo quinto. 

Em cada projeto resultantc.úcste Protocolo, deverão ser definidas as 
regras concernentes à divulgação de informações, confidencialidade, 
responsabilidade e direitos de proprie<J,.l-

ARTIGO? 

As Partes envidarão esforços para garantir os recursos financeiros 
necessários à implementação dos projetas, procurando obter, neste sentido, 
também o apoio de organismos internacionais. 

ARTIG08 

Em caso de existência. entre Estados Partes, de acordos ou convênios 
bilaterais com disposições mais favoráveis sobre a matéria, os referidos Estados 
Partes poderão invocar a aplicação daqueles dispositivos que con'siderarem ruais 
vantajosos. 
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ARTIGO 9 

As controvérsins que surjam, entre os EstaJos Partes, cnt decorrência 
da aplicação, interpretação ou óo não cumprimento das disposições contidas no 
presente Protocolo serão resolvidas mediante negociações diplomáticas diretas. 

Se, mediante tais negociações, não se alcançar um acordo ou se a 
controvérsia for solucionnda apenas em parte, serão aplicados os procedimentos 
previstos no Sistema de Solução de Controvérsias vigenlc entre os Estados Partes 
do Tmtndo de A<>sunção. 

ARTIGO 10 

O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção, 
entrará em vigor, para os dois primeiros Estados que o ratifiquem 30 (trinta) dias 
após o .depósito do segundo instrumento de ratificação. Pnf.~- os demais 
signatários, entrará em vigência no trigésimo dia após o depósito do respectivo 
instrumento de ratificnção c na ordem cm que forem JepositaJas ns ratificações. 

ARTIGO 11 

O presente Protocolo poderá ser revisto de comum acordo, por 
proposta de um dos Estados Partes. 

ARTIGO 12 

. . 
A ades-1o por parte de um Estado ao-Tratado de Assunção implicará, 

ipso fure, a adesão ao presente Protocolo. 

ARTIGO 13 

O Govemo úa República do Paraguai será o depositário do presente 
Protocolo, bem como dos instrumentos de ratificação, e enviará cópias 
devidamente autenticadas dos mesmos aos Governos dos demais Estados Partes. 
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Da mesmn forma, o Governo da República do Paraguai notificnrá os 
Governos dos demais Estados Partes sobre a data de entrada cm vigor do presente 
Protocolo, e a data de depósito dos instrumentos de ratificação. 

Feito em Fortaleza. em .J,' de tlczcmbro de 1996, cm um original 
nos idiomas· espanhol c português, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

PEL-Q GOVERNO DA REPUBUCA 
DO PARAGUAI 

PELO GOVERt'lO DA REPUBT 
ORIENTAL DO tmUGU 

" coe" "" ;;;;:-;;;;;;;;~j 
OUE OBRA 1:~1 LA Oif!ECCI')f I !!E 
TRATADOS IJEL MltliSTFiliO OE' 
FIELACIOII_ES F.XTERIOHfiS 
. ' . \, 

L~ Llf~lll 
Viceministra de Aolac•or•t:~s t:,,., ... ,,.;.,··-
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MENSAGEM N~_'/44, DE 1997. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

De conformidade com o disposto no artigo 84, inciso VIII, da Constituição Federal, 

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 

Senhor Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do Protocolo de Integração 

Educacional para a Formação de Recursos Humanos no Nível de Pós-Graduação entre os Países 

Membros do Mercosul, concluído em Fortaleza, em 16 de dezembro de 1996. 

Brasília, 3 · de julho de 1997. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 262/MRE, DE 1 DE JULHO DE 1997, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO,INTERINO,DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo senhor Presidente da Republica, 

189 

Por ocasião da XI Reunião do conselho do Mercado comum, 

realizada em Fortaleza nos dias 16 e 17 de dezembro de ~996, os 

Chanceleres de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o 

Protocolo de Integração Educa:cionaJ. : __ para Formação da Recursos. 

Humanos no N!vel de Pós-Graduação entre os Estados Partes do 

!!ercosul. 

2. Este instrumento tem por objetivos o aperfeiçoamento de 

docentes universitários e pesquisadores, o intercàmbio .de 

informações cientificas e tecnológicas, bem como o estabelecimento 

de critérios e padrões comuns para avaliação dos cursos de 

pós-graduação nos quatro paises. 
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3. Para alcançar esses objetivos, o acordo prev6 a 

cooperação de grupos de pesquisa e e~ino, . a .. adapta~ão. de programas 

de pós•graduaçâo já existentes na região, a consoiidação ~' 

núcleos avançados de desenvolvimento cientifico e tecnolóqico, além 

da implantação de cursos de especialização em áreas consideradas de 

interesse para o desenvolvimento do Mercosul • 

...... , .... 
.. ~~·~~..:-~. 

/<.,~~~4\~~ . 
~-

REPRESENT ACÃO BRASILEIRA NA COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 

MENSAGEM No 744, DE 1997 

Submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto do Protocolo de Integração 
Educacional para a Formação de Recursos 
Humanos no Nível de Pós-Graduação entre os 
Países Membros do Mercosul, concluído em 
Fortaleza, em 16 de dezembro de 1996. 

Autor: PODER EXECUTIVO 

Relator: Deputado JÚLIO REDECKER 

RELA"f( RIO 

Nos termos dos artigos 49, IUCISO I e 84, inciso vm, da 

Constituição Federal, o Poder Executivo submete à consideração do Congresso Nacional o . 
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texto do Protocolo de Integração Educacional para a Formação de Recursos Humanos no 

Nível de Pós-Graduação entre os Países Membros do Mercosul, concluído em Fortaleza, 

em 16 de dezembro de 1996. Acompanha a Mensagem presidencial em epígrafe a 

Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores. 

Constituem objetivos do Protocolo em tela a formação e o 

aperfeiçoamento de docentes universitários e pesquisadores; a criação de um sistema de 

intercâmbio entre as instituições para a formação de recursos humanos; a troca de 

informações científicas e tecnológicas, de documentação especializada e de publicações; e 

o estabelecimento de critérios comuns de avaliação da pós-graduação. 

Tendo em vista tais objetivos, as Partes comprometem-se a apoiar 

a cooperação entre grupos de pesquisa e ensino, a consolidação de núcleos avançados de 

desenvolvimento científico e tecnológico, os esforços de adaptação de pro"gramas de 

pós-graduação já existentes na Região, e a implantação de cursos de especialização em 

áreas consideradas estratégicas para o seu desenvolvimento. 

Caberá a uma Comissão Técnica Regional de Pós-graduação, 

constituída ad hoc, composta por representantes dos Estados Membros, a programação 

geral e o acompanhamento das ações resultantes do Protocolo em questão. Cada Membro 

definiu, no texto do Protocolo, o órgão nacional responsável pela supervisão e execução 

das ações desenvolvidas no âmbito do documento acordado, devendo este, inclusive, 

aprovar previamente os projetos a serem implementados. A entidade designada pelo Brasil 

para tal finalidade é a Fundação Coordéruição de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES. 

O Protocolo em apreço passa a ser parte integrante do Tratado de 

Assunção, que criou o MercosuL 

Como um termo já incorporado ao debate cotidiano, a palavra 

globalização vem dar expressão conceituai às mudanças recentes na dinâmica da 

economia internacionaL O que às vezes pasSa desapercebido por traz da vulgarização do 

conceito de globalização é a centralidade do. papel das inovações tecnológicas e da 

reestruturação dos sistemas produtivos no bojo dessas mudanças, de onde deriva um 

relativo descaso pelo investimento no processo educacional como um todo. 
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No momento em que emerge a percepção mundial de que estamos 

em uma fase nova do desenvolvimento da sociedade humana, os govemós dos países 

integrantes do Mercosul tomam a iniciativa de investir conjuntamente na formação de 

recursos humanos no nível da pós-graduação, O desenvolvimento da pesquisa nas 

universidades, e conseqüentemente, sua aplicação no processo produtivo, passa, 

necessariamente, pelo reforço da pós-graduação. 

A melhoria da qualidade dos sistemas educacionais, 

particularmente no nível de pós-graduação, pode ser acelerado pela cooperação 

internacional tendo em vista que a produção de conhecimento não condiz com a imagem 

romântica do pesquisador solitário, mas passa pela troca sistemarica de informações e 

conhecimentos entre grupos de pesquisa estabelecidos nas universidades. 

Revelando lucidez e oportunidade, os governos dos países do 

Mercosul cnam, através do presente Protocolo, condições legais e institucionais para 

acelerar essa troca de experiências entre os cursos de pós-gradução de seus países, 

potencializando sua capacidade de gerar pesqmsa avançada que induza ao 

desenvolvimento colljunto da Região. 

Assim sendo, consideramos de suma importância a aprovação, 

pelo Congresso Nacional, do texto do Protocolo de Integração Educacional para a 

Formação de Recursos Humanos no Nível de Pós-Graduação entre os Países Membros do 

Mercosul, concluído em Fortaleza, em 16 de dezembro de 1996. 

Sala das Sessões, em de 1997. 
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MENSAGEM PRESIDENCIAL No 744. DE 1997 

RELATÓRIO DA COMISSÃO 

A Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul, em Reunião Ordinária realizada hoje, APROVOU, unanimemente, o 
Relatório do Deputado Júlio Redecker oferecido a MSC N° 744/97, concluindo 
pela aprovação do texto do Procolo de Integração Educacional para a Formação 
de Recursos Humanos no Nível de Pós-Graduação entre os Países Membros do 
Mercosul, concluído em Fortaleza, em 16 de dezembro de 1996. 

Estiveram presentes os Senhores Parlamentares: 
Senadores Lúdio Coelho, Joel de Hollanda e Waldeck Omelas; 

Deputados Paulo Bornhausen, José Carlos Aleluia, Júlio Redecker, Germano 
Rigoto, Confúcio Moura e Renato Jonhsson. 

Sala da Comissão, em 23 de setembro de 1997 

( À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ) 

Publicado no DiáriodoSeoado Federal. de 122.98 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 14, DE 1998 

( n~ 620/98, na Câmara dos Deputados ) 
Aprova o texto do Protocolo de Inte
gração Cultural do Mercosul, conclui
do em Fortaleza, em 16 de dezembro de 
1996. 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o texto do Protoco~o de 

Integração Cu~tura~ do Mercosu~, conc~uido em Forta~eza, em 16 

de dezembro de 1996. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Naciona~ quaisquer ates que possam resu~tar em 

revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes 

comp~ementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federa~, acarretem encargos ou comp~omissos 

gravosos ao patrimônio naciona~. 

Art. 2°. Este Decreto Legis~ativo entra em vigor na 

data de sua pub~icação. 

!'BQJ".QQ2J,Q_DE JNTEQR0Çf:.Q_ÇUI.~Ll)J~L\k.D_O l\1EJsCOSlli, 

Os Governos da República t\rgentina, da República Federativa do 
Brasil, da República dó Paraguai e da República Oriental do Uruguai, doravante 
denominados 'Tstados Partes" 

Tendo em .vista os princípios c os objctivos enunciados no Tratado de 
Assunção, assinado cm 26 de março de 1991, c o Memorando de Entendimento, 
firmado em 3uenos Aires, CIÚ 15 de março de 199 5, no âmbito da Primeira 
Reunião Especializada de Cultura; 

Conscientes de que a integração cultural constitui um elemento 
primordial dos processos de integração e que a cooperação e o intercâmbio 
cultural geram novos fenômenos c realidades; 

Inspirados 
enriquecimento nníluo; 

I • 

no respc1to à diversidade das identidades e no 
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Cientes de que :1 ·diiJâmica cultural é h'llor determin:Jntc no 
fortalecimento dos valores da democracia e da convivência nas sociedades; 

Acordam: 

ARTIGO I 

I. Os Estados Partes comprometem-se a promover a cooperação e o 
interc..1.mbio entre suas respectivas instituições c agentes culturais, com o objetivo 
de favorecer o enrif1uccimento e a difusão das expressões culturais e artísticas do 
Mercosul. 

2. Para tanto, os Estados Pnrtes promoverão programas c projetos 
conjuntos no Mcrcosul, nos diferentes sctores da Cultura, que definam ações· 
concretas. 

ARTIGO II 

1. Os Estados Partes íacílítarão a crínç:1o de espaços culturais e 
promoverão a rcalizaç:1o, prioritariamente cm cc-produção, de eventos culturais 
que expressem as tradiç.õcs históricas, os valores comuns e as diversidades dos 
países-membros do McrcosuL 

2. Os eventos culturais contemplarão, entre outras iniciativas, o 
intercâmbio de artistas, escritores, pesquisadores, grupos artísticos e integrantes de 
entidades públicas e prin1das vinculadas aos diferentes setorcs da Cultura. 

ARTIGO III 

Os Estados Partes Í:'lvorcccrão produções para cinema., ·vídeo, 
televisão, rádio e multimídia, sob o regime de co-produção e co-distribuição, 
abrangendo todas as manifestações culturais. •' 
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1\IUIGO IV 

Os Estados Partes promoverão n formação comum de recursos 
humanos envoh·idos nn nçflo cultural. Para tanto, füvorecerão o intercâmbio de 
agentes e gestores culturais dos Estados Partes cm suas respectivas áreas tle 
especialização. 

ARTIGO V 

Os Estados Partes promoverão a pesquisa de temas históricos e 
culturais comuns, incluindo aspectos contemporâneos da vida cultural de seus 
povos, de modo que os resultados dessas pesquisas poss..'l.lll servir como aporte 
para a definição de iniciativas culturais conjuntas. 

[l!UJGO VI 

Os Estados Partes incentivarão a cooperação entre seus respectivos 
arquivos históricos, bibliotecas, museus c instituições responsáveis pela 
preservação do patrimônio histórico c cultural, com vistas à harmonização dos 
critérios relativos à classificação, catalogação e preservação, para fins de criação:: 
de um registro do patrimônio histórico e cultural dos Estados Partes do Mercospl/: 

ARTIGO VII 

Os Estados Partes ,·ccomcndam a utilização de um !3nnco de Dados 
comum inforrnati7.ado - confeccionado no âmbito do Sistema de Informação 
Cultural da .t\mérica Latina e do Caribe - SICLAC -, que contenha calendários de 
atividades culturais diversas c relações Je recursos humanos e estmturais 
disponíveis em todos os Estados Partes. 

!\IrriGO VIII 

Cada Estado Parte protegerá, cm seu território, os direitos de 
propriedade intelectual das obras originárias dos outros Estados Partes, de acordo 
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com sua legislaçfio interna e com os tratados intcmacion:Jis a que tenha aderido ou 
venha a aderir c que estejam cm vigor cm cada Estado Parte. 

ARTIGO IX 

· Os Estados Partes fomentarão a organÍ7.açiio e a produção de 
atiYidadcs culturais conjuntas para sua promoção cm terceiros países. 

,ARTIGO X 
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Os Estados Parles envidan1o seus rnc!ltorcs csftxços para que a 
cooperação cultural do Mcrcosul envolva todas as regiões de seus respectivos 
territórios. 

1\RTIGO XI 

Os Estados Partes estimularão medidas que f:woreçnm a produção, a 
co-produçüo e a cxccuç.ão de projetos que sejam considerados de interesse 
cultural. 

ARTIGO XII 

1. Os Estados Parles comprometem-se a buscar fontes de financiamento para 
as atividades culturais conjuntas do Mercosul, procurando a participnçiio de 
orgamsmos internacionais, da iniciativa privada, de fundações com programas 
culturais. 

2. Na execução de empreendimentos comuns culturais, os Estados Partes 
comprometem-se, ainda, a buscar, sempre que necessário, a cooperação e a,_:. 
assistência técnica dos organismos internacionais competentes. · t. · 

ARTIGO XIII 

Os Estados Partes adolarão medidas tendentes a f..'lcilitar a ndmissfio, 
em seus respectivos territórios, em canítcr tcmpor:írio, de material destinado à 
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realização de projctos culturais aprovados pelas autoriu:HJes competentes dos 
Estados Partes. 

ARTIGO XIV 

Os Estados Partes estimularão a adoção de medidas que f:1cilitem o 
trânsito de agentes culturais, vinculados à execução dos projetas de natureza 
cultural. 

ARTIGO XV 

Cada Estado Parle favorecerá, cm seu território, pelos meios de 
comunicação ao seu alcance, a promoção e a divulgaçi":io das manifestações 
culturais do Mcrcosul. 

ARTIGO XVI 

L As controvérsias qúe surjam entre os Estados Partes, cm decorrência 
da aplicação, interpretação ou do r~ilõ--curnprimcnto Jâ-s- di~·posições contidas no 
presente Protocolo serão resolvidas mediante .negociações diplomáticas di retas. 

~'-

2. Se, mediante tais ncgoebçõC::S;- n:io 'S~~1nçar um acordo ou se a 
controvérsia for solucionada apenas cm parte, serão aplicados os procedimentos 
previstos no Sistema de Solução de Co;itto~ézsias vigente entre os Estados Partes 
do Tratado de Assunção. · -

1\l~ÜGO XVII 
~--::, 

O presente Protocolo, parte integrante do "Tratado de Assunção, 
entrará em vigor, para os dois primeiros Estados que o ratifiquem 30 (trinta) dias 
após o depósito do segundo instmmento de ratificação. Para os demais 
signatários, entrará em vigência no trigésimo dia após o depósito do respectivo 
instrumento de ratificação e na ordem cm que forem depositadas as ratificações. 

ARTIGO XVIII 

O presente Protocolo; poderá ser revisto de comum acordo, p~r
proposla de um dos Estados Partes. 
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ARTIGO XIX 

A adesão por parte de um Estado ao Tratado de Assunção implicará, 
ipso fure, a adesão ao presente Protocolo. 

NUIGOXX 

L O Governo Ja República do Paraguai será o deposittírio do presente 
Protocolo c dos instrumcritos de ratificação, c enviará cópias devidamente 
autenticadas dos mesmos aos Governos dos demais Estados Partes. 

2. Da mesma forma, o Governo da República do Paraguai notificará os 

Governos dos demais Estados Partes a data Jc cn Irada em vigor do presente 
Prot<;>colo, bem como a data de depósito dos instrumentos de ratificação. 

feito cm fortaleza, em i G de dezembro de 1996, cm um original, 
nos idiomas espanhol e português, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

J_ . ·_ 
l'ELOT:VEH:NO D_b..Rl~l,..UI3UCA 

__,bB.Gl':l'friNA 

,r . 
~~-· 
PELO GOVERNO DA IU,l'UULICA 

DOPARAGUAl 

1'1~\•En.~~I!UCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

ES COPIA FIEL 11f.L t)f~l'::ur.~.l. 
OUF. ODRI\ f:rl l.l\ UHlf"C:':I~~fl cr: 
TnJ\TAOOS Dft. ;;nt~l'.:ft~nr~l Di" 
OF.t.ACIOllE:S L: X f r . t . ::;: 
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MENSAGEM N2 745, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso NacionaL 

De conformidade com o disposto no artigo 84. inciso ~.-m. da Constituição Federal. 

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências. acompanhaco de Exposição de Motivos do 

Senhor Ministro de Estado. Interino. das Relações Exteriores. o texw do Protocolo de Integração 

Cultural do MercosuL concluído em Fortaleza.. em 16 de dezembro de 1996. 

Bras:i:a.. 3 de julho de 1997. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 263/MRE, DE 1 JULHO DE 1997, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO INTERINO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica, 

Por ocasião da XI Reunião do Conselho ào Mercado Comum, 

realizada em Fortaleza nos dias 16 e 17 de dezembro de 1996, os 

Chanceleres da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o 

Protocolo de Integração Cultural do Mercosul. 

2 • O Protocolo visa a promover a cooperação e o intercãmbio 

. entre instituições e agentes culturais dos Estados Partes, bem como 

à realização de programas culturais conjuntos em terceiros países. 

Prevê ainda a formação comum àe recursos humanos, a pesquisa de 

temas históricos comuns e o cantata entre instituições culturais 

congêneres. 
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3. Com vistas ao encaminhamento do P.rotccolo a apreciação do 

Poder Legislativo, submeto a Vossa Excelência projeto de Mensagem 

ao congresso Nacional. 

Respeitosamente, 

SEBASTI-40 DO 
Ministro de Estado, int~~o, das Relações Exteriores 

REPRESENfACÃO BRASILEIRA NA COMISSÃO PARLAMENfAR CONJUNTA DO MERCOSUL 

MENSAGEM No 745, DE 1997. 

Submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto do Protocolo de Integração 
Cultural do Mercosul, concluído em Fortaleza, 
em 16 de dezembro de 1996. 

Autor: Poder Executivo. 
Relator: Deputado Paulo Ritzel. 

I- RELATÓRIO: 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao 

Congresso Nacional, por meio da Mensagem n° 745, de 1997, acompanhada de exposição 
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de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Protocolc de 

Integração Cultural do Mercosul, concluído em Fortaleza, em 16 de dezembro de 1996. 

Recebida pelo Congresso Nacional, a Mensagem 745/97 inicia sua 

tramitação no Poder Legislativo pela Câmara dos Deputados, sendo então distribuída 

preliminarmente à Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do 

Mercosul para que esse órgão técnico a examine e produza o Relatório de que trata o 

artigo 2°, inciso I, e§§ 1° e 2°, da Resolução n° 1, de 1996-CN, a fim de que este sirva de 

subsídio para o estudo das demais comissões, incumbidas de exame e pareco/J sobre a 

matéria. 

Com efeito, o Protocolo submetido à apreciação do Congresso 

Nacional por meio da mensagem presidencial foi firmado por ocasião da realização da XI 

Reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada em Fortaleza, nos dias 16 e 17 de 

dezembro de 1996, pelos chanceleres da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Seu 

objetivo é o de promover a cooperação e o intercâmbio entre instituições e agentes 

culturais dos Estados Partes, bem como a realização de programas culturais conjuntos em 

terceiros países, a formação de recursos humanos e o contato entre instituições culturais 

congêneres. 

A integração que vem sendo implementada pelo Mercosul, a qual 

cumpre a esse órgão acompanhar e contribuir, possui metas e objetivos que se situam 

muito além de suas primordiais dimensões: econômica e da política externa regional. Os 

governos dos quatro países do Mercosul têm declarado e reiterado, desde os primeiros 

momentos em que escolheram a via da integração, que essa não se restringiria à mera 

cooperação econômica e comercial, à formação de um mercado comum, mas que seria um 

meio de alcançar novos e melhores níveis de relacionamento e de compreensão recíproca 

entre seus povos. Aliás, é intrínseca à formação de um mercado único a produção de 

efeitos variados, como o compartilhamento de padrões sociais, de valores culturais, de 

comportamento, de hábitos de consumo e de estilos de vida, por parte das populações 

envolvidas. 

O Protocolo de Integração Cultural do Mercosul que ora 

examinamos é um exemplo claro das intenções dos quatro países de ampliar e difundir a 

integração para os mais diversos âmbitos sociais. Por esse, os Estados Partes 



FEVEREIRO DE !998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

comprometem-se a promover a cooperação e o intercâmbio entre suas respectivas 

instituições e agentes culturais e a favorecer o enriquecimento e a difusão das expressões 

culturais e artísticas. 

Trata-se de uma iniciativa de amplo alcance, que prevê o 

desenvolvimento da cooperação abrangendo praticamente todas as áreas e mei+os de 

manifestação cultural e artística, desde fo~clore até música, artes plásticas/Pinema, 

televisão, vídeo, rádio, multimídia, etc. E definida, também a cooperaçã9 fpt;e os 

arquivos históricos, bibliotecas e museus. 

É, ainda, digna de nota a disciplina inserida no protocolo 

relativamente à proteção da propriedade intelectual das obras originárias dos Estados 

Partes, bem como o compromisso de fomento da produção de atividades culturais 

conjuntas. 

Pelo o exposto, consideramos conveniente e oportuna a aprovação 

pelo Congresso Nacional do texto do Protocolo de Integração Cultural do Mercosul, 

concluído em Fortaleza, em 16 de dezembro de 1996. Recomendamos por isso, seja o 

mesmo adequada e celeremente apreciado por ambas as Casas, e por suas comissões, para 

que possa ser ratificado pelo Brasil o mais breve possível. 

Sala das Sessões, em de 1997. 

MENSAGEM PRESIDENCIAL No 745, DE 1997 

RELATÓRIO DA COMISSÃO 

A ·Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul,'em Reunião Ordinária realizada hoje, APROVOU, unanimemente, o 
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Relatório do Deputado Paulo Ritzel oferecido a MSC N° 745/97, ~oncluindo pela 
aprovação do texto do Procolo de Integração Cultural do Mercosul, concluído 
em Fortaleza, em 16 de dezembro de 1996. 

Estiveram presentes os Senhores Parlamentares: 
Senadores Lúdio Coelho, Joel de Hollanda e Waldeck Omelas; 

Deputados Paulo Bomhausen, José Carlos Aleluia, Júlio Redecker, Germano 
Rigoto, Confucio Moura e Renato Jonhsson. 

Sala da Comissão, em 23 de setembro de 1997 

( À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ) 

Publicado no Diário do Seuado Federal de 12.2.98 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 15, DE 1998 

( n!! 624/98, na Câmara dos Deputados ) 

Aprova o texto do Acordo de Coopera
ção na Área de Tur~smo, ce1ebrado 
entre o Governo da· Repúb1~ca Federa
t~va do Bras~1 e o Governo da Repú
b1ica da Gu~né-B~ssau, em Brasi.1~a, 

em 10 de ju1ho de 1997. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. F~ca aprovado o texto do Acordo de 

Cooperação na Área de Tur~smo, ce1ebrado entre o Governo da 
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República Federativa do Brasil e o Governo da República da 

Guiné-Bissau, em Brasília, em 10 de julho de 1997. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Cong~esso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes 

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

ACORDO SOBRE COOPERACÃO NA ÁREA DE TURISMO ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPUBLICA DA GUINE-BISSAU 

O Governo da República Federativa do Brasil 

e 

O Governo da República da Guiné-Bissau 
(doravante denominados "Partes Contratantes''), 

Animados pelo desejo de fortalecer as relações de amizade e de 
cooperação já existentes entre os dois Estados; 

Reconhecendo a crescente importância do turismo não apenas como 
fator de desenvolvimento econômico-social, mas também como atividade 
estimuladora do entendimento entre os povos; e 

Oese_jando ampliar, em benellcio mútuo, a cooperação entre os dois 
Estados no domínio do turismo, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes encorajarão e coordenarão a cooperação no 
âmbito do turismo, segundo seus interesses recíprocos e de confànnidade com a 
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legislação pertinente, e com os demais regulamentos cabíveis e as disposições 
orçamentárias vigentes em cada Estado. 

ARTIGO 11 

I. As Partes Contratantes, segundo seus interesses recíprocos e de 
confonnidade com suas legislações internas, promoverão: 

a) o desenvolvimento do turismo e a sua publicidade: 

b) o intercâmbio recíproco de infom1ações sobre dados cot::t!sticos, 
bem como relativas às condições turísticas nos dois Estado:;; e às 
possibilidades de seu aperfeiçoamento. 

2. As Partes Contratantes procederão ao intercâmbio de infom1ações 
relativas a suas respectivas disposições legais atinentes ao turismo, bem como 
quanto à organização de seus respectivos setores, podendo essa cooperação ser 
estendida a ações previstas em outros dispositivos, além do objeto do presente 
Acordo, e cuja incidência possa alcançar o domínio do turismo. 

ARTIGO III 

As Partes Contratantes examinarão a possibilidade de: 

a) realizar estudos conjuntos relativos à demanda turística clctiv<'. '? 

potencial bilateral; e 

b) conceder assistência mútua em campanhas de publicidade e de 
promoção turística. 

ARTIGO IV 

I. As Partes Contratantes fómentarão e apoiarão a colahorac;iio entre as 
suas respectivas entidades oficiais promotoras do turismo. nomeadamente. pelo 
lado brasileiro, a Empresa Brasileira de Turismo - _EMl3RJ\TlJR e, pelo lado 
guineense, a Secretaria de Estado do Comércio, Indústria, Turisino c Artesanato. 
visando ao incremento de ações recíprocas e ao estreitamento da cooperação entre 
empresas públicas e privadas, e entre organizações c instituições dos dois I :stados, 
nesse campo. 

2. As Partes Contratantes em consonância com suas respecü·.u, 
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disposições legais, facilitarão .e incentivarão as atividadcs das empresas que 
oferecem serviços turísticos, principalmente as agências opemdoras, as empresas 
de aviação e as cadeias hoteleiras. 

ARTIUU V 

As Partes Contratantes notificarão urna à outra. por vi;t diplomútica. 
suas pfoposlus de alterações ou emendas ao presente Acordo que e•ltrariio c1n vigor 
nos termos do Artigo VIl. 

ARTIGO VI 

. Qualquer divergência relativa à interpretação, assim como resultante 
da aplicação do presente Acordo será dirimida pela via diplomática. 

ARTIGO VII 

J. O presente Acordo entrará em vigor na data do recebimento da 
segunda das notificações comunicando o cwnprimento das fonnalidades legais 

· vigentes em cada wna das Partes Contratantes. 

2. Este Acordo terá a duração de 5 (cinco) anos, contados a partir da 
entrada em vigor. Poderá ser renovado por iguais períodos de 5 (cinco) anos, a 
partir de acordo expresso entre as Partes Contratantes. Poderá ser denunciado por 
iniciativa de wna das Partes Contratantes, por via diplomática, com a antecedência 
miníma de 6 (seis) meses. 

3. A expiração do prazo de validade do presente Acordo. não afetará a 
continuidade dos projetas implementados em virtude de sua aplicação. 

Feito em Brasília, em :~ (l de julho de 1997, cm dois exemplares 
originais, no idioma portuguê's, sendo an1bos ~s textos igualmente autênticos . 

......-:~ i 

Vê.>·~-~ 
PELO GOVERN ~Ã-RirusL'i 11. 

FEDERA TI A DO BRASIL 
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:MENSAGEM N' 973, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

De conformidade com o disposto no ~o-49"," inciso I, da Constituição Federal, 

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
G , 

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação na Area de 

Turismo, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

da Guiné-Bissau, em Brasília, em I O de julho de 1997. 

Brasília. 2 de setembro de 1997. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 307/MRE, DE 28 DE AGOSTO DE 1997, DO 
SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentissimo senhor Presidente da República, 
.I·'. 

Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa 

Excelência o anexo texto do Acordo de CoopEi!raç!lp. ·.·na. . ~e a de 

Turismo, celebrado entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau, em Brasilia, em 10 

de julho de 1997. 

2. O Acordo tem por objetivo ampliar a cooperação entre os 

dois paises no dominio do turismo, mediante o intercâmbio de dados 
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estatisticos, das disposições leqais atinentes ao turismo; 

realização de estudos conjuntos acerca da demanda turística efetiva 

e potencial bilateral; concessão de assistência mútua em campanhas 

de publicidade e de promoção turística, entre outras iniciativas. 

3. Dependendo a ratificação do presente Acordo da prévia 

autorização do congresso Nacional nos termos do artigo 84, inciso 

VIII, da Constituição Federal, permito-me submeter-lhe o anexo 
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projeto de mensagem presidencial, para que Vossa Excelência, caso 

esteja de acordo, encaminhe o referido instrumento à apreciação do_ 

Poder Legislativo. 

Respeitosamente, 

LUIZ FELI 
Ministro de Estado d Exteriores 

( À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ) 

Publicado no Diário do Senado Federal, de !2.2.98 

. '• 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 16 DE 1998 

' •••••••• < • • . 

( n~ 583/97, na Câmarâ'd08 Deputados) 
... \.., .. '. 

Aprova o·•.taxto · mod:i.f:icativo ao Conv& 
nio Constitutivo do Banco Afric~v de 
Deaenvolvimento·, aprovado pela Reso
lu~o B/BQ/97/05. 
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O CONGRESSO NAC~ONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o texto modificativo ao 

Convênio Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, 

aprovado pela Resolução B/BG/97/05. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

revisão do referido Convênio Constitutivo, assim como 

quaisquer ajustes complementares que, nos ter.mos do inciso I 

do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ~o p~tri.rnônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

CONVÊNIO CONSTITUTIVO DO BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO 

Aprovação Legislativa 

Decreto Legislativo no 45, de 24.ck.~~ e promulgado pelo Decreto n° 88.604, de 09.08.83 

Emendas propostas 

À. Resolução B/BGJ97/05, após C~nSidei-anéfos resolve o seguinte: 

Artigo 29 (2)(d), referente aos poderes da Junta de Governac:'ores. é substituído por: 

"Eleger o Presidente do Banco. suSpender ou removê-lo de suas funções e determinar 
sua remuneração e condições de. -serviço." 

2. Artigo 32, definindo os pode:es da Diretoria Executiva. é emendado por meio da exclusão 
do parágraf.J (a) intoto e renumeração dos parágrafos restantes como (a), (b), (c), (d) e (e), 
respectivamente. 
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3. Artigo .33, definindo a composição da Diretoria Executiva. e emendado como se segue: 

(i) O primeiro período do parágrafo (3) passa a ser lido: 

"Diretores serão eleitos para mandato~ de três anos e, sujeitos á limitação estabelecida 
no parágrafo ( 4) deste Artigo, poderão ser reeleitos.-

(ii) Fica adicionado ao Artigo 3 3 novo parágrafo ( 4 ), de forma a incorporar e refletir os 
termos da Resolução B/BG/95/03, referente á limitação dos mandatos do Corpo eletivo. o qual 
será lido como se segue: 

'"4. Nenhum diretor permanecerá na Diretoria por mais de dois mandatos de três anos 
cada. Um diretor, cujo mandato irúcia-se entre duas eleições gerais. poderá ser 
candidato ao cargo de diretor eleito por período cumulativo não excedente a seis anos 
no total. contados a partir da data da sua primeira eleição: desde que um diretor. à 
época de sua eleição, tenha cumprido dois mandatos de três anos cada como diretor 
suplente, não poderá ser candidato à reeleição.,. 

4. O texto'"do-A.rtigo 36. referente à designação, suspensão e exoneração do Presidente. é 
substituído por: · 

" A Junta de Governadores elegerá o Presidente do Banco. por maioria..._do total de 
votos dos membros, incluindo maioria do total de votos dos membros regionais. Ele 
ser~i pessoa da mais alta competência nos assuntos relativos às atividades, à gerência 
e à administração do Banco e será cidadão de um Estado membro regional. Enquanto·· 
ócupar o cargo, ele não poderá ser governador, diretor ou suplente. O mandato do 

., Ptelõideme será de cinco anos. O mandato poderá ser renovado; ressalva-se, no 
entanto~ que nenhuma pessoa poderá ser eleita ou aruar como Presidente por mais de 

.. doi~ .mandatos sucessivos de cinco anos. O Presidente poderá ser suspenso ou 
·'" exonerado. do. cargo se assim decidir a Junta de Governadores por maioria do total de 

votos dos membros. incluindo maioria do total de votos dos membros regionais. A 
Junta.de Gove.rn~dores designará. diante da suspensão ou exoneração do Presidente. 
um·Ptesidente Interino ou elegerá um Presidente . ., 

"2. O Presidente da Junta de Governadores. após consultas.. convocará uma reurúão 
da Junta de Governadores para considerar a suspensão do Presidente. desde que haja 
solicitação por escrito de no mirúmo cinco Governadores que repr:esentem não menos 
que cinco grupos de países.·· 

5. O Anigo 37 é emendado no segundo período do parágrafo (2) de forma a conferir ao 
Presidente do Banco o poder de nomear. frxar as condições de emprego do pessoal, organizar 
e destituir técnicos e funcionários. incluindo Více-Presidentes, de acordo com as regras e. 
regulamentos do Banco, e paFa suprimir o último período daquele parágrafo. O parágrafo 2 do 
Artigo 37 passa a ser lido: 
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"O Presidente chefiará o pessoal .:o Banco e conduzira. sob a onemação da Diretoria.. 
os negócios diários do Banco. Ele serã responsável pela organiz3ção dos tecnicos e do 
pessoal do Banco. incluindo Vice-PreS!dentes. que ele designara. fixará as condições 
de emprego do pessoal e destituirá, có'hfonne os regulamentos adotados pelo Banco. 
ressalvado que ele agira em acordo com a Diretoria no aen:icio do seu poder de 
nomear e destituir os Vice-Presidentes:·· 

MENSAGEM N! LOOO, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

De corúormiáade com o disposto no artigo 49. inciso L da Constituição Federal 

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências. acompanhado de E:cposição de Motivos do 

Senhor Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, o texto modificativo ao Convéllio 

Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento. transformado no Decreto Legislativo n• 4S, 

de 1983 e alterado pelo de n° 88, de 1996. 

' ~ Brasüia. 5 de secemhro de 1997. 

êJ(L·r ~.__)-_ 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N°1181MPO DE 29 DE AGOSTO DE 11117, DO SR. 

MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

E:<celenússimo Senhor Presidente da República. 

Por ocasião da 33" Reunião Anual da Assembléia de Govem.adon:s do Banco · 
Africano de Desenvolvimento (BADl. realizada em Abidjam. Costa do Marfim. foi aprovada a 
Resolução B/BG/97/05. de 29 de maio de 1997, tendo merecido o voto favorável do Govemõldor 
Alterno Tempor.írio pelo Brasil. presente ilquele evento. T-ll Resolução resulta de recomendações 
do Comitê Ad-Hoc do 52 Aumento Gernl de Capital do BAD (GO-V) e da comissão de nO!áveis. 
constitllÍda para tratar de assuntos de governanee:-vísãiim)lnelh!)CII" as gest6es politica e 
administrativa do Banco e alterar os artigos 29. 32. 33. 36 e 37 do "Convênio Constitutivo do 
Organismo. 

2. Como o Brasil já cumpriu os procedimentos de competência de Poder E=culivo. 
restaria. tão-somente. proceder ii. ratificação da emenda proposta ao C011vénio Constitutivo, 
submetendo-se a matéria ao Congresso Nacional. 

3. Em cumprimento ao an.. 49. inciso L da Constituição Federal. encaminho a Vossa 
Excelência o texto de modificação ao Convénio Constitutivo da Banco Africano de 
Desenvolvimento. a ser levado ii. apreciação do Congresso Nacional. 

Respeitosamente. 

·'· 

ANTONIO KANDrn. 
- Miniso:o de Estlldo do 
Planejamemo e OrçamentQ.. 

( À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ) 

Publicado no Diário do Senado Federal de 12.2.98 
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O SR. PRESIDENTE (José Eduardo) - O Ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo)- Os Pro
jetes de Decreto Legislativo n° 12, de 1998 (n° 626/98, 
na Câmara dos Deputados); nº 13, de 1998 (n"619/98, 
na Câmara dos Deputados); nº 14, de 1998 (nº 620/98, 
na Câmara dos Deputados); nº 15, de 1998 (nº 624/98, 
na Câmara dos Deputados); nº 16, de 1998 (nº 583197, 
na Câmara dos Deputados), lidos anteriormente, te
rão, perante a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, o prazo de cinco dias úteis para re
cebimento de emendas, findo o qual a referida Co
missão terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, para opinar sobre as proposições, nos ter
mos do art. 376, c, do Regimento Interno, combina
do com o ar!. 4º da Resolução nº 37, de 1998, do 
Senado Federal. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Jonas 
Pinheiro. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N!i! 42, DE 1998 

Estabelece a obrigatoriedade da uti
lização de câmera interna para registro 
em vídeo em todos os caixas eletrónicos 
que funcionem fora do horário de expe
diente dos bancos. 

O Congresso Nacional resolve: 
Ar!. 1 º É obrigatória a utilização de câmera in

terna para registro em vídeo em todos os caixas ele
trõnicàs que funcionem fora do horário de expedien
te dos bancos. 

Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se 
tanto ás máquinas localizadas nas próprias institui
ções bancárias, como às localizadas fora das insti
tuições bancárias. 

Art. 2º As instituições bancárias que não cum
prirem o disposto nesta lei, ficam sujeitas à multa de 
R$1.000,00 (um mil reais) por dia por máquina em 
situação irregular. 

Art. 3º O Banco Central do Brasil - BACEN 
será responsável por acompanhar o efetivo cumpri
mento do disposto nesta lei. 

Art. 4º A não-observância do disposto nesta lei 
sujeitará os responsáveis às sanções cíveis e admi
nistrativas cabíveis, bem como ao ressarcimento do 
valor em dinheiro que o cliente da instituição finan
ceira vier a ter como prejuízo resultante de ação cri-
minosa. · 

Ar!. 5º O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias, contados do início de 
sua vigência. 

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Atualmente, a sociedade brasileira tem acom
panhado o aumento significativo de registras poli
ciais referentes a assaltos à mão armada com a ob
tenção de numerário de máquinas automáticas de 
saque de dinheiro. De fato, tais ações criminosas 
constituem-se muito mais que simples assaltos, tra
duzindo-se em verdadeiros seqüestros de resgate 
imediato. 

A ação desse tipo de crime depende funda
mentalmente da possibilidade de que o criminoso 
conte com a capacidade de obter recursos imedia
tos ao seu ato, sem que as agências bancárias es
tabeleçam medidas efetivas para o reconhecimen
to da ação criminosa. Nesse contexto, o funciona
mento das máquinas de saque automático de di
nheiro é o instrumento para a consecução bem-su
cedida do crime. 

Além do mais, deve-se ressaltar que muitas 
instituições bancárias não estão realmente preocu
padas em garantir maior segurança aos seus clien
tes nesse tipo de operação de saque, visto que o 
prejuízo recai sobre o próprio cliente, e não sobre a 
instituição financeira. 

Para que possamos, de um lado, reduzir a pos
sibilidade de que o crime descrito acima possa ser 
realizado com sucesso, e, de outro lado, contribuir 
para que as instituições financeiras prestem melho
res serviços aos seus clientes, faz-se necessário 
que o Congresso Nacional estabeleça mecanismo 
de segurança que normalize o funcionamento desse 
tipo de saque em máquina. Assim, o uso de câmeras 
de televisão possibilitará à identificação objetiva da 
ação criminosa, tomando-se uma restrição efetiva à 
modalidade do crime descrita. 

É fundamental compreender que a repressão a 
todos os tipos de crime toma-se base para a cons
trução de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Senador Júlio Campos. 

(Às Comissões de Assuntos Econõmí
cos e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
cabendo a esta última decisão terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 43, DE 1998 

Altera a Lei n2 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que "Dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social, e dá 
outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os arts. 71 e 73 da Lei n2 8.213, de 24 

de julho de 1991 passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ar!. 71. O salário-maternidade é devi
do à segurada empregada, à trabalhadora 
avulsa e autõnoma, à empregada doméstica 
e à segurada especial, observado o disposto 
no parágrafo único do ar!. 39 desta lei, du
rante cento e vinte dias, com início no perío
do entre vinte e oito dias antes do parto e a 
data da ocorrência deste, observadas as si
tuações e condições previstas na legislação 
no que concerne à proteção à maternidade. 

Pàrágrafo único. A segurada especial, 
a autõrioma e a empregada doméstica po
dem requerer o salário-maternidade até no
venta dias após o parto. 

Art~ · 73. O salário-maternidade será 
pago diretamente pela Previdência Social à 
trabalhadora autónoma em valor correspon
dente ao salário-base relativo à classe de 
contribuição em que a segurada esteja en
quadrada, respeitada carência de doze me
ses; à empregada doméstica, em valor cor
respondente ao de seu ultimo salário-de
contribuição; à segurada especial, no valor 
de um salário mínimo, observado o disposto 
no regulamento desta lei. • 

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias contados de sua publi
cação. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Art. 4º Revogam-se a5 disposições em contrário. 

Justificàção 

, .Do ponto de vista da aisciplina jurídica da nor
malização das condições de trabalho, a maturidade 
física e a constituição fisiológica ou anatõmica do 
trabalhador devem ser consideradas 'relevantes. As
sim.· .o. Estado deve se preocupar não somente com 
a tl.ll:ela social, mas também com a integridade bioló
gica,do trabalhador. 

Dentre aquelas leis sociais que tutelam a per
sonalidade psicofísica do trabalhador, do ponto de 
vista da coletividade, estão as que regulam o seguro 
social e as de prevenção contra acidentes. Outras 
leis, encarando o trabalhador na sua individualidade, 
protegem-no de outras formas, como as leis sobre 
acidente do trabalho e moléstia profissional, e de 
proteção específica ao trabalho da mulher. 

A tutela do Estado sobre o trabalho da mulher, 
infelizmente, não é ainda tão abrangente quanto de
veria ser. Ocorre que o salário-maternidade só é de
vido pelo INSS enquanto subsiste a relação de em
prego. Desse modo, à trabalhadora autõnoma não é 
garantido esse benefício, mesmo sendo segurada 
obrigatória da Previdência Social. 

A lei que dispõe sobre os benefícios da Previ
dência Social vem, assim, discriminando as mulhe
res que, embora contribuintes da previdência, não 
têm vínculo empregatício. Os problemas resultantes 
de tal discriminação refletem diretamente sobre a 
saúde da mulher e do recém-nascido, uma vez que 
a dedicação necessária para o período que com
preende os primeiros meses da amamentação e de 
cuidados especiais para com o filho ou é abreviada 
ou simplesmente suprimida. 

Com o intuito de pôr fim a essa discriminação 
contra a trabalhadora autõnoma, estamos propondo 
o presente projeto de lei. Julgamos injusto o trata
mento que a atual legislação previdenciária vem dis
pensando a essa valorosa classe de trabalhadoras, 
que não se constitui-apenas-de-l?rofissionais liberais, 
mas também de vendedoras, sacoleiras, faxineiras, 
diaristas etc. ., \ 

Por se tratar de medida de grande <;~.lcance so
cial, esperamos contar com o apoio cf\;l nossos no
bres Pares para a aprovação deste projeto. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Senador Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 8.213, DE 24-7-91 

SUBSEÇÃO Vil 
Do salário-maternidade 

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segu
rada empregada, à trabalhadora avulsa e à empre
gada doméstica, durante 28 (vinte e oito) dias antes 
e 92 (noventa e dois) dias depois do parto, observa
das as situações e condições previstas na legislação 
no que concerne à proteção à maternidade. 
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Art. 72. O salário-maternidade para a segurada 
empregada ou trabalhadora avulsa consistirá ruma 
renda mensal igual à sua remuneração integral e 
será pago pela empresa, efetivando-se a compensa
ção quando do recolhimento das contribuições, so
bre a folha de salários. 

Parágrafo único. A empresa deverá conservar 
durante 10 (dez) anos os comprovantes dos paga
mentos e os atestados correspondentes para exame 
pela fiscalização da Previdência Social. 

Art. 73. O salário-maternidade será pago dire
tamente pela Previdência Social à empregada do
méstica, em valor correspondente ao do seu último 
salário-de-contribuição. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N244, DE 1998 

Altera os arts. 9!1 e 20 da Lei n2 8.036, 
de 11 de maio de 1990, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os arts. 92 e 20 da lei n2 8.036, de 11 

de maio de 1990, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art 92 ................................................ .. 

"§ 22 Os recursos do FGTS deverão 
ser aplicados em habitação, saneamento 
básico e infra-estrutura urbana, salvo o dis
posto no inciso XII do art. 20. As disponibili
dades financeiras devem ser mantidas em 
volume que satisfaça as condições de liqui
dez e remuneração mínima necessária à 
preservação do poder aquisitivo da moeda". 

"Art. 20. . •...••.••...••.•.••....•.•.••••••...••......•.. 

XII - aplicação financeira, ou aquisição 
de quotas dos Fundos de Aposentadoria 
Programada Individual- FAP I, desde que: 

a) o titular da conta vinculada conte 
com o mínimo de três anos de trabalho sob 
o regime do FGTS, na mesma empresa ou 
em empresas diferentes; 

b) os valores a serem movimentados 
tenham sido depositados na conta vinculada 
do trabalhador depois de 12 de janeiro de 
1999; 

c) os valores movimentados permane
çam em aplicações financeiras, ou em Fun-

dos de Aposentadoria Programada Indivi
dual - FAPI por, pelo menos, cinco anos e 
utilizados somente por ocasião da aposenta
doria; 

§ 62 Nos casos de aquisição de quotas 
dos Fundos de Aposentadoria Programada 
Individual - FAPI, de que trata o inciso XII, 
serão observadas as normas da Lei n2 9.477, 
de 24 de julho de 1997, sem prejuízo do dis
posto nas alíneas a, b e c do referido inciso. • 

Art. 22 O Poder Executivo, ouvido o Conselho 
Curador do FGTS, regulamentará esta lei no prazo 
de cento e oitenta dias, contados da data de sua pu
blicação. 

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

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Têm voltado a circular idéias sobre modificações 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, visando 
reforçar seu papel como fonte de poupança para a 
economia e pecúlio para os assajariados. 

Apresentei uma proposta a esse respeito no 
início de 1996, quando ocupava o Ministério do Pla
nejamento e Orçamento, prevendo a possibilidade 
de os assalariados optarem por. um novo regime 
para os saques e as aplicações daquele fundo. 

Em essência, seria permitido que o FGTS de 
cada assalariado passasse a ser creditado mensal
mente em instituições especialmente credenciadas. 
A remuneração obtida poderia ser .bem superior à 
atual (que é de 3% anual mais indexação), mas, 
como contrapartida, o assalariado não poderia retirar 
seu fundo até sua aposentadoria. . . 

Essa possibilidade aumentaria a poupança pri
vada da economia elevando também, em certa me
dida, a poupança total, ao menos durante uma gera
ção. Isso supondo que uma parte do FGTS que dei
xasse de ser sacado em virtude do novo regime teria 
sido destinada ao consumo e que a mesma parcela, 
agora depositada numa instituição credenciada, fi· 
nanciaria investimentos e não consumo. 

O novo regime só valeria para os novos depó
sitos mensais do FGTS, pois se fosse aplicado ao 
estoque acumulado quebraria o sistema, diante da 
imobilização de 80% do estoque do FGTS em .finan
ciamentos a longo prazo e da recente tendência a 
saldos negativos entre arrecadação e saques ·cor
rentes (déficit de R$335 milhões no segundo semes
tre de 1997). A adesão ao novo regime seria.volun-
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tária- ou seja, quem desejasse poderia permanecer 
no atual sistema, pois muitos assalariados de meno
res rendimentos precisam dos saques do FGTS para 
viver, quando perdem o emprego. A eliminação com
pulsória desse direito acabaria exigindo, como con
trapartida, a criação ou ampliação de outras indeni
zações; impondo encargos adicionais às empresas. 

A adesão voluntária não eliminaria o significado 
financeiro da inovação. Hoje, grosso modo, a arre
cadação anual do FGTS é de cerca de R$13 bilhões. 
Uma adesão inicial de apenas 5% (em valor) aumen
taria a poupança privada em R$650 milhões anuais. 
E seu efeito de demonstração, sem dúvida, ampliaria 
a preferência pelo novo regime. 

Não há nenhum impedimento constitucional para 
a convivência de dois regimes de FGTS. Mas seria ne
cessário cuidar para que a entrada em vigor do novo 
sistema não viesse provocar uma descapttalização do 
fundo, especialmente por parte daqueles que estão 
próximos da aposentadoria Além disso, como evitar 
custos administrativos abusivas, a exemplo do Chile, 
com sua privatização da previdência? 

Quando expus a proposta, captada e publicada 
de forma clara pelo repórter Ribamar Oliveira, do jor
nal O Estado de S. Paulo (25-2-96), alguns setores 
de opinião não reagiram bem no dia seguinte. Mas 
em que a idéia prejudicaria os trabalhadores é algo 
que nunca souberam explicar. De fato, o projeto ob
serva a condição·paretiana da economia do bem-€s
tar- chega-se a uma situação melhor quando a me
lhora de alguns não implica piora de ninguém. Este é 
o desejo óbvio de qualquer político conciliador, mas 
sempre a verdadé é óbvia. Por isso, transparência e, 
o trabalho de persuasão em tomo do projeto serão 
fundamentais. · · · · · 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Senador José Serra 

LEGiSLAÇÃO CITADA, 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA 

LEI N2 8.036, DE 11 DE MAIO DE-1990 · 

Dispõe sobre o Fundo dé ·Garantia 
• do Temp9 de SenliÇo, ·e dá. óu~s p·rovi: 
dências. · · · · · · · · 

Art. 92 As aplicações com recursos do FGTS. 
poderão ser realizadas diretamente pela Caixa Eco· 
nômica Federal, pelos demais órgãos integrantes do. 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e pelas entic 
dades para esse fim credenciadas peio Banco Cen
tral da· Brasil como agentes financeiros, exclusiva· 
ment~·segundo critérios fixados pelo Conselho Cura· 

dor, em operações que preencham :os seguintes req
uisitos: 

I - garantia real; 
11 - correção monetária igual à das contas vin

culadas; 
III - taxa de juros média mínima, por projeto, 

de 3 (três) por cento ao ano; 
IV- prazo máximo de 25 (vinte e cinco) anos. 
§ 12 A rentabilidade média das aplicações de

verá ser suficiente à cobertura de todos os custos in
corridos pelo Fundo e ainda à formação de reserva 
técnica para o atendimento de gastos eventuais não 
previstos, sendo da Caixa Económica Federal o ris" 
co de crédito. 

§ 22 Os recursos do FGTS deverão ser aplica
dos em habitação, saneamento básico e infra-estru
tura urbana. As disponibilidades financeiras devem 
ser mantidas em volume que satisf?ça as condições 
de liquidez e remuneração mínima heeessária à pre
servação do poder aquisitivo da moeda. 

§ 32 O programa de aplicações deverá desti
nar, no mínimo, 60 (sessenta) por.cento.parainvesti
mentos em habitação popular. 

§ 42 Os projetas de saneame~to básico e infra
estrutura urbana, financiados c~!ll recursos do 
FGTS, deverão ser complementares aos programas 
habitacionais. · 

§ 52 Nos financiamentos concedidos à pessoa 
jurídica de direito público será exigida garantia real 
ou vinculação de receitas. . .. , 

Art 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS 
poderá ser movimentada nas seguintes sltl,Ja,ções: 

I - despedido sem jl,lsta causa, inclusive _a indire
ta. .de .culpa recíproca. «?. cje fc;>r"Ç;a,·lll<!Í'?r,. comprovada 
com pagamento dos valores de .que trata o art 18; 

. · 11 - extinção tota,l de empres~, .feç:h;;tr:f\E!nto de 
quaisqueF, de seuS·!!Stabelecin:u~nt.es,·filiais -c~u agên
cias, supressão de parte de suas atividades, ou ain
da falecimento do. empreg<;~dor individua,! sempre que 
qu_alquer p~s ocorrências. implique rescisão de 
contrato de trabalho, .comprov.acla por. deç:laração es
crita da empr!lsa, suprida;~uando,foF o.~. por de
cisão judicial-transttada em julgad!J; . 

III - aposentadoria .concedida .pela Previdência 
Social; , , , . , . . . . , . . . • . 

IV - falecimento•do ·trabalhador, ·sendo o saldo 
pago a seus dependentes, para .esse fim habilitados 
perante a Previdência.Social, .segundo o critério ado· 
tado para a· concessão· ·de pensões por morte. Na 
falta de· dependentes, farão jus ao recebimento do 
saldo da.GQI1ta.vinculada oss~~ce_~ores pre~is
tos na lei civil, .indicad9l!. em a:lyara- JUdiQI;;!I; exped1do 
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a requerimento do interessado, independente de in
ventário ou arrolamento; 

V - pagamento de parte das prestações decor
rentes de financiamento habitacional concedido no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habltação (SFH), 
desde que: 

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) 
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma 
empresa ou em empresas diferentes; 

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, 
durante o prazo de 12 (doze) meses; 

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, ao 
(oitenta) por cento do montante da prestação; 

VI - liquidação ou amortização extraordinária 
do saldo devedor de financiamento imobiliário, ob
servadas as condições estabelecidas pelo Conselho 
Curador, dentre elas a de que o financiamento seja 
concedido no âmbito do SFH e haja interstício míni
mo de 2 (dois) anos para cada movimentação; 

VIl - pagamento total ou parcial do preço da 
aquisição de moradia própria, observadas as seguin
tes condições: 

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na 
mesma empresa ou empresas diferentes; 

b) seja a operação financiável nas condições 
vigentes para o SFH; 

VIII - quando permanecer 3 (três) anos ininter
ruptas, a partir da vigência desta lei, sem crédito de 
depósitos; 

IX -extinção normal do contrato a termo, inclu
sive o dos trabalhadores temporários regidos pela 
Lei n2 6.019, de 3 de janeiro de 197 4; 

X - suspensão total do trabalho avulso por pe
ríodo igual ou superior a 90 (noventa) dias, compro
vada por declaração do sindicato representativo da 
categoria profissional. 

§ 12 A regulamentação das situações previstas 
nos incisos I e 11 assegura que a retirada a que faz 
jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetua
dos na conta vinculada durante o período de vigên
cia do último contrato de trabalho, acrescida de juros 
e atualização monetária, deduzidos os saques. 

§ 22 O Con~lho Curador disciplinará o dispas-
o to no inciso V, visando beneficiar os trabalhadores 
de baixa renda e preservar o equilíbrio financeiro do 
FGTS. 

§ 32 O direito de adquirir moradia com recursos 
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido 
para um único imóvel. 

§ 42 O imóvel objeto de utilização do FGTS so
mente poderá ser objeto de outra transação com re-

cursos do fundo, na forma que vier a ser regulamen
tada pelo Conselho Curador. 

§ 52 O pagamento da retirada após o período 
previsto em regulamento, implicará atualização mo· 
netária dos valores devidos. 

LEI Nº 9477, DE 24 DE JULHO DE 1997 

Institui o Fundo de Aposentadoria 
Programada individuai-FAPI e o Plano de 
Incentivo à Aposentadoria Programa Indi
vidual, e dá outras providências. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo) -Os pro
jetas serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes, devendo ter sua tramitação iniciada a 
partir do dia 16 de fevereiro próximo. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca

bral, por permuta com o Senador Gilvam Borges. S. Exª 
dispõe de vinte minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, eminente Senador José Eduardo, 
Srs. Senadores, há algum tempo, ocupei esta tribu
na para tratar de assuntos referentes à Região Ama· 
zônica no que tange à problemática de madeireiras, 
queimadas, tudo relacionado com o problema am
biental. 

Ainda recentemente, revistas e periódicos com 
alta circulação no País voltaram a tratar do assunto. 
Com isso, a Amazônia retoma à mídia como centro 
das preocupações de alguns ambientalistas que in
sistem em apresentar a região como cenário de de
sastres ecológicos de conseqüêqcias dramáticas 
para a humanidade. É imperativo re~saltar- e o faço 
sem falsa modéstia - que sou um defensor atento e 
diligente das condições ambientais do nosso plane
ta, haja vista os trabalhos de minha autoria que fo
ram publicados pela Gráfica do Senado Federal. 

Mais uma vez sinto a necessidade de esclare
cer certos aspectos da problemática que envolve a 
floresta amazónica, na tentativa de desmitificar cer
tas afirmações que, nem sempre escoimadas de da
dos fantasiosas, apresentam os Estados amazóni
cos como vilões do meio ambiente. 

De vez em quando se lêem, e não só na im
prensa de nosso País mas também do exterior, fan
tásticas notícias, registras que somente devem per
tencer àqueles que conhecem a Amazônia pela via 
da compilação, ou seja, lendo esta ou aquela maté-
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ria, estudando este ou aquele livro ~. a partir daí, fa
lam como se estivessem ali com a sola dos pés, per
correndo aquela área. 

Por exemplo, o desmatamento. Ora, falar sobre 
o desmatamento da Amazônia e não dizer que ele 
não é apenas fruto da exploração madeireira des
controlada, de grandes projetas agropecuários e de 
queimadas criminosas e irresponsáveis é o mesmo 
que falar sobre aquilo que não se sabe. O desenvol
vimento daquela área tão esquecida e longínqua 
produz, por certo, desflorestamento, necessário e 
inevitável, embora diferente daquele causado pelas 
atividades predatórias. 

A atividade agrícola na região exige um trata
mento da terra, coberta de florestas, diferente do 
que se processa nas regiões onde a vegetação pri
mária já não existe. Nesta, a preparação, o plantio e 
a colheita seguem os procedimentos normais, com 
pequenas variações - aí reside o ponto fundamental 
para aqueles que querem discutir o problema da 
Amazônia. Lá, o processo é diferente, pois a simples 
preparação da terra exige derrubadas da cobertura 
florestal, e a falta de tecnologia e insumos básicos 
leva o caboclo a queimar o que derrubou para limpar 
a terra e obter os nutrientes necessários ao plantio -
quem não conhece a região não tem idéia de que 
esse caboclo não é um predador; quando muito, der
ruba a árvore para fazer a sua canoa ou cobrir a sua 
choupana, pelo menos para que tenha a tranqüilida
de de não ser abatido pelo sol, nem pela chuva; no 
entanto, ele é considerado um grande predador. 

Sr. Presidente, é preciso, mais uma vez, ter
mos idéias. E a idéia mais simples que se pode ter é 
esta para a qual chamo a atenção de V. Ex"s: en
quanto a atividade agrícola for um processo de sim
ples preparação da terra, queimada pelo caboclo, 
como mencionei, pela necessidade do seu plantio, te
remos estabelecido o ciclo mais tradicional, que é o ci
clo econômico da Amazônia junto com o extrativismo. 

A borracha teve a sua época áurea quando, no 
início do século, o Amazonas contribuía com 51% do 
orçamento da Nação. Com um quilo de borracha, 
obtinha-se o equivalente a 15 libras esterlinas de 
ouro; mas houve uma grande débâcle, e 15 quilos 
de borracha passaram a valer uma libra esterlina de 
ouro. Hoje, infelizmente - é preciso que se registre -
, o nosso extrativismo não tem recebido o aparte ne
cessário ao seu desenvolvimento, estando reduzido 
a esparsas ocorrências de exploração de borracha, 
de castanha-do-pará e frutos regionais. 

Neste instante, abro um parêntese para dizer 
da luta que foi iniciada pelo Senador Jonas Pinheiro, 

que resultou num trabalho insano para a aprovação 
de um projeto. No início, tivemos inclusive de incluí
lo em Ordem do Dia, em caráter extraordinário; ain
da assim, apesar de toda a nossa luta, liderada pelo 
nosso Colega que tão bem representa Mato Grosso, 
continuamos à procura de soluções. 

Recentemente, o Instituto Nacional de Pesqui
sas Espaciais publicou relatórios que elucidam como 
a atividade agrícola. os assentamentos do Governo 
e as invasões dos sem-terra têm contribuído para o 
desflorestamento. As pequenas propriedades de até 
100 hectares têm sido responsáveis pelo desflores
lamento na Amazônia, juntamente com a atividade 
agropecuária e a exploração de madeira - esses re
latórios me vieram às mãos e foram exaustivamente 
examinados pela minha assessoria, o que gerou 
este modesto pronunciamento. 

O Sr. Jonas Pinheiro (PFL - MT) - Permite
me V. Exª um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Com muita honra, Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro (PFL - Mn - Senador 
Bernardo Cabral, V. Exª abordou um assunto que 
está nos preocupando bastante: a sobrevivência da 
Amazônia, sobretudo a sua origem, que é a produ
ção de borracha. V. Exª lembrou que recentemente 
fizemos um trabalho no sentido de que o Governo 
desse subsídios para os produtores de borracha no 
Brasil, sobretudo para os que praticam o extrativis
mo na Amazônia. Pois bem, lembramos que o Go
verno estabeleceu em lei, aprovada nesta Casa e 
sancionada pelo Presidente da República, que, além 
do preço da borracha, que entrava no País por apro
ximadamente R$1,60, era necessário um subsídio 
explícito de R$0,90, o que elevava o preço~ portanto, 
para R$2,50. Entretanto, com a crise da Asia, esse 
produto está chegando ao País a R$1,00. Se adicio
narmos o subsídio a esse valor, teremos R$1 ,90, 
que está muito abaixo da renda do produtor de bor
racha -imaginem daqueles que praticam o extrativis
mo na Amazônia! Os recursos do Orçamento da 
União destinados a esse subsídio, Senador Bernar
do Cabral, foram de apenas R$19,6 milhões, 
quando, na verdade, seriam necessários, para 
1998, aproximadamente R$52 milhões. Mesmo as
sim, a verba ainda não foi liberada e não houve 
nenhum leilão de borracha até agora. Os nossos 
produtores, tanto da Amazônia quanto das demais 
regiões do País, estão penosamente sacrificados por 
não terem comercializados os seus produtos - e mui
tos deles estão passando fome, o que é uma pena. 
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Jonas Pinheiro, quem conhece a história da 
borracha sabe que, em primeiro lugar, ela é uma dá
diva da natureza. A incúria daqueles que, no seu 
apogeu, permitiram que fossem levadas as nossas 
sementes para a Malásia, de forma contrabandeada, 
resultou na circunstância que V. Exª registrou não 
apenas como quem faz um desabafo, uma denún
cia, mas como quem tem a profunda capacidade de 
expressar a chamada "ira santa" - realmente têm 
uma "ira santa" aqueles que ali vivem. 

Primeiro, foi a borracha, dádiva da natureza, 
com a qual o homem em nada contribuiu - refiro-me 
ao homem político da região; segundo, o meu Esta
do é salvo por um ato editado por um militar, o Sr. 
General Humberto Alencar de Castello Branco, tão 
estimado na minha terra, que criou a Zona Franca 
de Manaus. Não houve nenhuma atitude política, ne
nhum resultado vindo daqueles que teriam a obriga
ção de lutar por isso. Chegamos hoje à nossa terra 
com uma Zona Franca estigmatizada, prestes a con
cluir o seu tempo. 

Ao longo da campanha eleitoral, o candidato a 
Governador - e eu, no Senado, ambos advogados -
imaginou uma plataforma que se transformou num 
programa de Governo chamado III Ciclo, no sentido 
de poder ajudar o interior do Estado e impedir, por
tanto, a evasão que se faz e que é, de qualquer ma
neira, uma forma de trazer o homem do interior para 
a capital, criando-se bolsões de miséria na periferia, 
onde as filhas desse cidadão, que pensa encontrar o 
Eldorado, caem na prostituição e os rapazes, na 
marginalidade. 

A partir daí, devemos ter uma idéia de como se 
pode fixar o homem à terra, no interior, no seu habi
tat, onde nasceu, cresceu e põde ter seu sustento, 
ele, que precisa enfrentar aquilo a que não foi acos
tumado quando passa para a cidade. 

Por que faço esse registro? V. Ex" lembra que, 
com a crise da Ásia e com o subsídio que é dado, se 
está a fazer com o extrativismo aquilo que já se fez e 
que está para se concluir com a indústria têxtil, le
vando-a à falência. Ora, se no instante em que o de
sabafo de V. E)(! completa - porque não digo que 
complementa - toda a insuficiência e a lacuna que 
havia no meu discurso, fica fácil de os analistas, 
amanhã, verificarem que existem pessoas preocupa
das com aquilo que já rendeu à Nação um produto 
correspondente a 51% - como eu dizia ainda há 
pouco - do Orçamento da Nação, e que hoje está lá 
embaixo, num preço envilecido, tal é a circunstância 
em que se encontra. 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) - Permi
te-me V. E)(! um aparte, Senador Bernardo Gabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Com muito prazer. 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) - Não 
poderia ficar alheio a sua exposição, Senador Ber
nardo Cabral, que, com veemência, faz um histórico 
do Estado do Amazonas e fala sobre a interiorização 
do desenvolvimento, tese defendida pelo Governa
dor daquele Estado e por V. Ex", quando candidato 
ao Senado, em 1994, pelo que sei. A interiorização 
do desenvolvimento é uma plataforma linda e, além 
de interessante, é fundamental. V. E)(! argumenta 
que, levando o progresso para o interior, se evita a 
criação de bolsões, como acontece atualmente. E o 
que V. Exª diz em relação a Manaus poderia ser 
transferido para Santa Catarina e para o Brasil. Nas 
grandes cidades, enfrentamos três problemas funda
mentais: saneamento básico, habitação e seguran
ça. Se levarmos para o interior educação, emprego, 
saúde e bem-estar, as pessoas lá ficarão. Essa é a 
grande saída. Entendo que o BNDES e o Banco do 
Brasil seriam grandes instrumentos desse processo 
e estaríamos colaborando para evitar que surgissem 
nas grandes metrópoles os três problemas funda
mentais que citei. Por isso, a sua preocupação de 
campanha parece-me fundamental. Ela é atual. 
Cumprimente V. E)(!, Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
V. Ex• tem absoluta razão, pela experiência que traz 
como ex-Governador de Santa Catarina, ao verificar 
que aquilo que seria eventualmente um plano, uma 
plataforma de Governo pode acabar se transforman
do numa filosofia, porque atinge de norte a sul, de 
leste a oeste. Os problemas são semelhantes. Eles 

'não são díspares, porque trazem, na sua raiz, o lado 
humano. 

Devemos entender que o ser humano precisa 
de mais atenção. Não adianta redigirmos leis impe
cáveis, decretos irretocáveis, enquanto não pensar
mos numa produção cujo resultado seja a criação de 
empregos, gerando-se bem-estar. Não devemos ficar 
apenas contemplando as estrelas, pensando que elas 
vão faiscar para nós no sentido da riqueza burlante. 

É claro, eu sei - não seria nenhum jejuno vindo 
do meu Estado, onde nas noites se vê o que lá cha
mamos de vaga-lumes e que no sul chamam de piri
lampos, com aquelas suas luzinhas intermitentes -
que não posso ser um sol do sul do País, mas posso 
ser como o pirilampo, a exemplo do vaga-lume da 
minha terra, que também faz a luzinha e enfeita as 
noites do caboclo amazonense. 
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Por essa razão, digo mais uma vez que a ex
periência, a nossa expansão agrícola, é uma realida
de na Região Amazônica, fruto do aumento do con
sumo de alimentos, pressionado tanto pela migração 
rural-urbana, como pelo aumento do poder aquisitivo 
do povo. E observe um dado, eminente Senador Ca
sildo Maldaner. a obtenção de alimentos para um 
contingente de cerca de vinte milhões de habitantes 
é irreversível e urge que as autoridades responsá
veis encontrem processos que levem à criação de 
bases de maior intensidade do uso do solo, o que 
depende de tecnologia e retomo econômico com
pensador. 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Permite-me 
V. Exª um aparte, Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Ainda ontem, tive vontade de apartear o eminente 
Senador Osmar Dias, que todos nós reconhecemos 
e proclamamos como uma autoridade na matéria, 
porque duas vezes Secretário de Agricultura, quan
do traçava um roteiro do comportamento para esse 
problema da criação de alimentos - e, hoje, toco no 
problema do uso dos solos. Nãà sendo eu um ex
pert na matéria, prestei-lhe a minha maior homena
gem com o meu silêncio. 

Hoje, não posso ficar no meu silêncio, porque 
preciso ouvir. o Líder do meu Partido, o Senador Edi
son Lobão. 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Senador 
Bernardo Cabral, tardo no meu aparte. Não posso 
deixar de fazê-lo, todavia, para dizer que discordo 
quando V. Exl' diz emitir apenas uma luz do pirilam
po. V. Ex" é um astro que brilha nas distâncias do 
Amazonas,- sempre em defesa dos mais legítimos in
teresses da sua terra. 

O. Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) - É 
mais do que vaga-lume e mais do que pirilampo. 

O Sr. Edison Lobão (PFL- MA)- V. Ex" é um 
madrugador, aqui, na luta pelas causas do Amazo
nas. Sou testemunha disso e quero cumprimentá-lo, 
dizendo que não fosse V. Exl' Senador do Amazo
nas, gostaria que fosse Senador da minha terra. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
·Obrigado. Ao ouvir o que acabo de ouvir, não preci
so de nada mais ao longo do meu mandato. Quando 
tiver de fazer registro no meu curriculum vitae, ele, 
que poderia ser paupérrimo, passará a ter uma ri
queza acrescentada pelo aparte de V. Ex". 

Vejo com prazer, devo dizer isso - tantos de 
S. Exª podem discordar -, que alguém há de reco
nhecer o trabalho que o eminente Senador José 
Eduardo Vieira fez quando Ministro da Agricultura. E 

é com carinho que pronuncio esta palavra neste dia, 
quando, por um desses sentimentos do acaso, S. Ex" 
preside a nossa sessão. 

A atividade agropecuária e a exploração de 
madeira têm sido os grandes vilões da derrubada da 
floresta da Amazônia. O já citado relatório do INPE 
localiza o grande desflorestamento na faixa denomi
nada "arco de desmatamento", que compreende 
uma variação de 200 a 600 km de largura, iniciando 
no nordeste do Estado do Pará, indo para o sul, mar
geando o noroeste do Maranhão e do Tocantins, en
trando pelo nordeste de Mato Grosso e seguindo 
pelo norte, em direção a Rondônia, que atravessa de 
leste a oeste para atingir o Acre. Esse "arco de des
matamento" tem como causa determinante a conver
são da floresta para a produção de pastagens e la
vouras temporárias. 

Foram comprovados crescimento da área utili
zada para a produção de grãos e extensão significa
tiva do rebanho bovino, nos últimos anos, nos Esta
dos de Mato Grosso, do Pará, de Rondônia e de To
cantins. 

Dados publicados ainda pelo INPE - Instituto 
Nacional de Pesquisa Espaciais - apresentam nú
meros significativos de desflorestamento mas tam
bém indicam- e aqui é bom que fique registrado -
a tendência de diminuição das derrubadas da co
bertura florestal, a partir de 1996, sendo que em 
1997 a área desmatada foi reduzida significativa
mente. 

A Amazônia Legal não é toda coberta de flo
resta tropical primária, e sim por outros tipos de ve
getação, tais como a de transição, o cerrado e os 
campos gerais, que, naturalmente, são utilizados 
para atividades agropecuárias e agrícolas, como em 
outros países do mundo. 

No meu Estado, o Amazonas - nome que pro
nuncio com solene admiração -. onde existe floresta 
tropical, a chamada Hiléia Amazônica, tem havido 
preocupação das autoridades locais em evitar a pro
liferação de madeireiras e projetas agropecuários 
que levem a um desmatamento descontrolado de 
conseqüências desastrosas. Providências foram to
madas para coibir a atuação das empresas asiáticas 
de exploração de madeira e tem sido dado apoio a 
projetas regionais - terceiro ciclo -, a que me referi 
há pouco, que enfatizem o desenvolvimento susten
tado do Estado do Amazonas. 

Quando, pela primeira vez, neste Senado, se 
falou em exploração de madeireiras asiáticas, isto foi 
feito através de uma denúncia por mim elaborada, 
colhida na Internet. 
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O SR. PRESIDENTE (José Eduardo)(Faz soar 
a campainha) 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Penni
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Ouço V. Ex", ·com a pennissão do eminente Presi
dente. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Sena
dor Bernardo Cabral, infelizmente cheguei aqui no fi
nal do discurso de V. Ex", que se refere, agora, à re
dução do desmatamento anual de toda a Amazônia, 
inclusive no nosso Estado. Ainda assim, Senador 
Bernardo Cabral, V. Exª sabe que a redução é preo
cupante. Só no nosso Estado, apesar de todas as 
cautelas, foram desmaiados, em 1996, mil quilôme
tros quadrados de floresta, o que não é pouco. De 
fonna que aproveito o seu discurso para registrar 
que - eu não pertenço ao seu grupo político, sou in
suspeito, portanto, - não posso deixar de me con
gratular com o Governador do seu Estado pelo ato 
que baixou há pouco, suspendendo a instalação de 
madeireiras asiáticas. É preciso ter cautela, pois o 
potencial de destruição dessas empresas é muito 
grande. Madeireiras asiáticas ou brasileiras, pouco 
importa, eu não trocaria - hoje sou um ambientalista 
convicto. V. Ex" disse que o Amazonas não é cober
to apenas de floresta, há regiões de cerrado, de 
campo - um hectare de floresta primária por um hec
tare de pastagem nem de cultivo. Senador Bernardo 
Cabral, hoje temos a consciência muito nítida de que 
a biodiversidade é um tesouro realmente a ser pre
servado a qualquer custo. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Jefferson Péres, quero agradecer o aparte 
de V. Ex", concordar com ele quase totalmente, dis
cordando apenas num ponto: V. Ex" não chegou 
atrasado ao meu discurso. V. Ex" é como a provi
dência divina, quando tarda vem a caminho. 

Sr. Presidente, vou concluir. 

A preservação da Amazônia é e sempre será 
uma preocupação constante dos amazônidas since
ros e responsáveis, mas a intocabilidade da região, 
condenando-a à estagnação e ao atraso, também é 
e será combatida por esses mesmos brasileiros, na 
certeza de que assim procedendo estarão contri· 
buindo para a sua manutenção e sua redenção para 
os bravos que lá vivem e labutam e acima de tudo 
para a integridade do nosso Brasil. 

Agradeço a V. Ex", Sr. Presidente, pela tole
rância no tempo, e aos eminentes Senadores pela 
paciência com que me ouviram. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo) - V. Ex" 
merece. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eman· 
des Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB -AO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr!s. e Srs. Senadores, há pouco 
aprovamos um projeto, no intuito de conter a corrup
ção, a "lavagem• do dinheiro oriundo de qualquer ati· 
vidade irregular. 

E eu não me canso de denunciar as irregulari
dades constatadas em meu Estado e fico a pensar: 
se, por unanimidade, aprovamos o projeto que pune 
os crimes de corrupção, a lavagem de dinheiro e ou
tras ilegalidades, evidentemente, pelas solicitações, 
pelos apelos que temos feito desta tribuna, não só 
eu, mas também as Bancadas de Rondônia nesta 
Casa e na Câmara, já deveríamos ter sido ouvidos. 
Já deveriam ter sido tomadas posições pelo Gover· 
no Federal, pelo Poder Judiciário, pelos próprios Mi
nistérios Públicos estadual e federal para se conter 
as corrupções denunciadas por nós, com documen
tação. Pedimos mesmo ao Tribunal de Contas, não 
só ao estadual mas também ao da União, que verifi
cassem isto. São constatadas irregularidades diver
sas vezes e nenhuma providência tem sido tomada. 

E então em me pergunto: para que mais leis? 
O Brasil tem tantas leis, a cada dia mais leis são 
aprovadas, e não são tomadas providências! 

Sr. Presidente, como já é do conhecimento da 
Nação, o Estado de Rondônia passa por um dos 
momentos mais críticos da sua história, pois vive 
uma crise institucional sem precedentes na história 
do Brasil. 

A crise de Alagoas, Santa Catarina e outros 
Estados não se assemelha nem de longe à de Ron
dônia. A corrupção afi campeia em todos os níveis; 
não se respeita nada; rouba-se tudo. Esta é a nossa 
realidade. Desviam-se recursos destinados à meren
da escolar, desviam-se verbas para campanhas edu
. cativas, desvia-se, em beneficio próprio, dinheiro de 
estatal. 

Agora chega ao meu conhecimento o uso inde
vido de recursos federais repassados ao Estado 
para serem aplicados em obras delegadas. A voraci
dade dos componentes do Governo, dirigidos pelo 
Chefe da Casa Civil, atinge proporções tão alannan
tes que nos dá a presunção de que a certeza da im
punidade e o desrespeito ao Poder Judiciário e ao 
Ministério Público sejam a mola propulsora desses 
saqueadores do Erário Público. 
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Sou daqueles brasileiros que acreditam em 
suas instituições. Espero que os meus reiterados 
apelos feitos.desta tribuna sejam ouvidos pelas auto
ridades competentes e que seja dado um basta nes-

1 se mar de corrupção e de lama que denigre a honra 
e a dignidade do sofrido povo de Rondônia. 

Ainda ontem encaminhei à Mesa Diretora do 
Senado Federal pedido de auditoria nas obras e 
contas bancárias relacionadas a obras delegadas 
pelo Ministério dos Transportes, DNER, Ministério do 
Planejamento e Orçamento, sobre o Planafloro, Mi
nistério da Saúde, Fundação Nacional da Saúde e 
Ministério da Educação e do Desporto - FNDE. 

Aliás, o caso do DNER merece um destaque, 
pois a Imprensa Nacional tem publicado várias denún
cias de corrupção nesse órgão. Eu me pergunto: "Será 
que o que ocorre no resto do País é apenas o rabo da 
serpente?" Em Rondônia temos vários indícios em 
obras, medições e pagamentos. Senão, vejamos. 

Tenho em mãos a planilha de repasses de re
cursos para recuperação e asfattamento de vários 
trechos das BRs do meu Estado que já acusam o 
pagamento, em vários casos, de mais de 90%, e as 
obras visitadas por mim, pessoalmente, não chegam 
a 10% de sua execução. Esse fato já foi denunciado 
e foi solicitada ao Tribunal de Contas da União uma 
rigorosa auditoria. Como exemplo, citarei apenas al
guns casos de que tenho conhecimento: convênio 
BR 421 RO/Ariquemes/Guajará-Mirim - percentual 
já repassado 99,91%, mas a execução não chega a 
10%; convênio da BR 429/RO, Presidente Médici a 
Costa Marques- percentual já repassado 98,10%; 
também não chega aos 1 O% de construção; convê
nio da BR 174/RO, construção do trecho Vilhena, di
visa de Mato Grosso - percentual já repassado 
96,83%; não foram construídos 10%; convênio da 
BR 364/RO- Construção do anel viário de Ji-Paraná 
- percentual já repassado 80,48%, e praticamente 
nada ainda construído; 

- Convênio - Conservação preventiva, rotineira 
e emergencial em Rondônia- percentual já repassa
do 97,52%, mesma situação; 

- Convênio - BR/364/RO - divisa MTIRO -di
visa RO/AC - percentual já repassado 54,78%, qua
se nada feito; 

- Convênio - Restauração de outros trechos 
no Estado de Rondônia - percentual já repassado 
57,32%, mesma situação. 

Pasmem, Sr'ls. e Srs. Senadores. Eu disse 
apenas 10% das obras executadas. Onde será que 
estão os recursos já enviados ao Governo do Esta
do? Será que o DNER teria uma explicação? 

Imaginem, Srs. Senadores, que esses recursos 
são os que a Bancada Federal e seus Parlamenta
res alocaram para o Estado de Rondônia· e que es
tão sendo manuseados pelo Governo do Estado, ti
rando da conta, que é particular, para execução de 
um determinado serviço, e o Governo lança mão 
para desviar esses recursos para outras atividades. 

Sr. Presidente, Sr'ls. e Srs. Senadores, o povo 
e a Nação nos cobram uma postura rígida, que exer
çamos o nosso mandato em toda a sua plenitude. 

Não é possível continuar mandando dinheiro 
para um Governo reconhecidamente corrupto. Só 
vejo uma maneira de evitarmos esta pilhagem: os 
pagamentos dos recursos federais serem pagos por 
Brasília, pois Rondônia não pode ser penalizada pela 
presença de saqueadores na direção do Estado. 

O nosso País se debate com uma das mais al
tas taxas de desemprego em todos os tempos, e 
nossos irmãos, adultos e crianças morrem nos corre
dores dos hospitais por falta de atendimento. So
mente em Rondônia há mais de 30 mil crianças fora 
das salas de aula! Não podemos fazer ouvido de 
mercador e não tomarmos uma atitude com tantos 
desmandos. 

Afinal, somos uma República Federativa, e os 
recursos desviados pelo Governador Valdir Raupp, 
com a omissão do DNER e do Governo Federal no 
seu todo, pertencem ao povo brasileiro. 

O problema não é somente de Rondônia, mas 
de toda a Nação brasileira. Precisamos nos despir 
do manto da indiferença e dar um basta nas ações 
desses maus brasileiros, que estão a serviço da de
linqüência e dos saqueadores dos cofres públicos. 

Tenho sido cobrado pela população do meu 
Estado e, até via Internet, recebo cobrança do povo 
brasileiro sobre providências acerca das denúncias 
formuladas por mim e por outros parlamentares de 
Rondônia 

Sr. Presidente, Sr'ls. e Srs. Senadores, o povo 
de Rondônia já não mais tolera conviver com a incú
ria, a corrupção e a falta de respeito ao bem público 
e à impunidade. 

Em Rondônia somente funciona o esquema de 
corrupção promovido pelo governo estaduaL 

Não temos saúde, e os hospitais estão suca
teados. Quanto à educação, volto a repetir, temos 
mais de 30 mil crianças fora das salas de aula. Te
mos estradas intransitáveis, nossos agricultores es
tão abandonados, e a corrupção está comendo à 
solta! 

. Finalizando, Sr. Presidente, faço um apelo pes
soal, para que, com o seu prestígio e as prerrogati-



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 223 

vas do elevado cargo de Presidente do Congresso 
Nacional, faça com que o grito de socorro do meu 
povo sofrido e humilhado chegue às autoridades com
petentes e seja dado um basta nesse mar de lama. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, imagi
nem que aprovamos uma lei contra a lavagem do di
nheiro, contra a corrupção, e, no Estado de Rondô
nia, as coisas correm desse jeito e ninguém toma 
providência. 

O Governo do Estado quebrou o Banco do Es
tado de Rondônia. Ao receber este banco, o Gover
no do Estado devia R$7 bilhões. No segundo mês, 
esse mesmo Governo tomou R$20 bilhões empres
tados na Caixa Econômica e em outros bancos. 
Hoje, o Governo deve aproximadamente R$700 mi
lhões; só à Caixa Econômica ele paga juros de R$10 
milhões por mês, juros de aproximadamente 5%, ou 
seja, mais de 50% ao ano: isso para cobrir as irres
ponsabilidades, os desvios de recursos. 

Agora, com toda a bondade, o Governo Fede
ral vai autorizar a venda do banco, que deve R$700 
bilhões, vendendo-o por R$20 bilhões e colocando o 
restante desta dívida em cima do Estado de Rondô
nia. Em trinta anos, o povo de Rondônia pagará 
essa dívida que foi feita por este Governo sem que o 
Governo Federal, o Banco Central ou o próprio Se
nado, que autoriza os empréstimos sem acompa
nhar os gastos dos governos e as dívidas fundadas, 
tomem providências. A nós, resta-r:os pagar a conta 
por esses maus administradores. E preciso que esta 
Casa não só aprove essas leis para coibir a corrup
ção, mas que pratique atos para punir essas pes
soas, a exemplo de uma quadrilha que age em Ron
dônia, comandada pelo Governo do Estado e pelo 
Chefe da Casa CiviL Não é possível que, todos os 
dias, os membros da bancada de Rondônia e eu, no 
Senado Federal e na Câmara dos Deputados, te
nhamos de vir à tribuna para denunciar a corrupção 
que existe no meu Estado. E, a cada dia, o Governo 
Federal, por intermédio de seu sistema financeiro, 
manda dinheiro para Rondônia sem, sequer, fiscali
zar. Isso é uma falta de vergonha, uma falta de com
promisso, inclusive por parte de nós, Senadores, que 
damos aval a tantos empréstimos, sem avaliarmos por 
que foi gasto o dinheiro e por que foi desviado. Com 
isso, damos cobertura, legalizando essas fraudes. 

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

Durante o discurso do Sr. Emandes 
Amorim, o Sr. José Eduardo Vieira, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Carlos Patrocínio, 2" Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Emandes 
Amorim, o Sr. Carlos Patrocínio, 2!! Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1" 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Pronun
cia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, temos observado, nos últimos anos, um 
aumento expressivo nos contratos de investimento 
coletivos firmados entre investidores e empresas 
que se dedicam, sobretudo, à criação e engorda de 
animais e à produção de leite. 

Na realidade, são contratos individuais de par
ceria que os investidores firmam com empresas, 
através dos quais, no caso de gado de corte, com
pram um ou mais animais na entressafra e co.ntri
buem financeiramente durante um certo penado 
para a sua engorda e abate. Depois desse período, 
os investidores começam a resgatar a aplicação com 
o rendimento sobre o capital investido. 

Com esse objetivo, diversas empresas vêm 
operanc'o no mercado, algumas se valendo ampla
mente da mídia para dinamizar o seu sistema de cap
tação de investimentos, inclusive acenando com ren
dimentos altamente atrativos para os investidores. 

Esses empreendimentos, segundo estatísticas 
preliminares, movimentam por ano cerca de R$100 
milhões, com 60 mil investidores aproximadamente. 

Entretanto, Sr. Presidente, em que pese a ex
pressividade do mercado desse tipo de parceria no 
Brasil e o fato de estarem sendo ofertados publica
mente esses contratos, essas atividades não estão 
devidamente regulamentadas de modo que haja 
uma nítida transparência nessas operações e se 
possa assegurar toda a segurança aos investidores. 

Além do mais, levantam-se freqüentemente 
suspeitas de que algumas sociedades acena~ para 
os investidores com rendimentos elevados, acrma da 
capacidade econômica dos empreendimentos pe
cuários, podendo ainda os investimentos não estar 
devidamente lastreados. 

São suspeitas que não podem perdurar, pois, 
afinal, Sr. Presidente, nesse ramo de negócios, a 
confiança e a transparência são fundament~is e 
qualquer frustração contaminaria todas as socreda
des envolvidas e o mercado, desacreditando-os e 
provocando uma crise em cascata, que, seguramen
te, comprometeria a liquidez desse segmento. 

Com o objetivo de dispor sobre a regulação, a 
fiscalização e a supervisão dos mercados de títulos 
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ou contratos de investimento coletivo no Brasil, o 
Governo Federal editou, no dia 6 de janeiro deste 
ano, a Medida Provisória n° 1.637. Essa medida pro
visória encontra-se em tramitação no Congresso Na
cional, mas, pelas características desse dispositivo 
legal, já está vigorando plenamente. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, tive a 
honra de ser designado Relator da Medida Provisó
ria n2 1.637. Procurando estudá-la com profundida
de, estive em cantata com o Presidente da Comis
são de Valores Mobiliários e com integrantes daque
le órgão. Pude conhecer com detalhe as suas preo
cupações e os seus propósitos, bem como as medi
das que já vêm sendo implementadas. 

O Sr. Leonel Paiva (PFL - DF) - Permita-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT) - Con
cedo o aparte a V. Ex" com muito prazer. 

O Sr. Leonel Paiva (PFL - DF) - Senador Jo
nas Pinheiro, esse assunto é da maior gravidade. 
Com muita honra, faço parte da Comissão Especial, 
na qual V. Exª foi designado Relator, pelo seu co
nhecimento do assunto e pela sua vivência nessa 
área. Mas temo que o desastre já esteja acontecen
do. Temo que a economia popular já esteja sendo 
afetada por algumas empresas ou por pseudo-em
presas que atuam nesse mercado chamado de "boi 
gordo"; não falo da empresa cujo nome é Boi Gordo. 
Temo que a economia popular já esteja sendo vili
pendiada, porque há indícios de que se vende o pa
pel, mas de que o boi não está no pasto. É necessá
rio que isso seja efetivamente checado e fiscalizado 
pela Comissão de Valores Mobiliários, com quem 
também já mantive cantatas, para que a economia 
popular tenha de fato uma proteção contra os espe
culadores que querem simplesmente esvaziar o bol
so dos mais pobres, que acreditam em promessas 
de compensações maiores do que a própria poupan
ça. Já conversamos anteriormente sobre esse as
sunto e estou inteiramente solidário com V. Ex". 
Chamo a atenção da sociedade brasileira, para que 
esta se precavenha de todas as maneiras e se asse
gure da atuação da CVM para fazer um investimento 
seguro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL- MT) - Nobre 
Senador Leonel Paiva, muito obrigado pelo seu 
aparte. Evidentemente, temos que conversar muito 
mais sobre esse assunto. Nós, que conhecemos o 
processo de forma empírica e dele tratamos há mui
to tempo, temos que evitar que essa boa idéia caia 
no ridículo, resultando em prejuízo para a economia 
popular. 

O Sr. Romeu Tu ma (PFL - SP) - Permita-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT) - Con
cedo o aparte a V. Exª com muito prazer. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP)- Senador Jo
nas Pinheiro, infelizmente, não ouvi por inteiro o dis
curso de V. Exª. Conheço a importância dos seus 
pronunciamentos sobre uma área tão bem conheci
da por V. Ex", que tem orientado os Senadores da 
Casa. Aproveitando o aparte do Senador Leonel Pai
va, eu gostaria de insistir nessa tese. Quando vim a 
esta tribuna e fiz um pronunciamento sobre os riscos 
que corriam os poupadores que aplicam nesse mer
cado de boi e de papel, falei do perigo de essas pes
soas perderem as suas parcas economias. Os Se
nadores que entendiam de comércio de boi diziam 
que era impossível pagar os lucros oferecidos na 
propaganda. Procurei todas as autoridades económi
cas do País. Fui à CVM, à Bolsa de Mercadorias e 
ao Ministério da Fazenda, mas ninguém sabia dizer 
de quem era a responsabilidade pela fiscalização 
desse comércio, que pode ser saudável e bom num 
mercado modema de comercialização. O Ministro 
Pedro Malan gentilmente mandou um ofício, citando 
essas dificuldades. O Presidente preparava uma me
dida pr9visória. Com isso, surgiu o problema de de
bêntures, a cc-participação e a parceria. No final do 
ano passado, foi feita uma propaganda para que 
aplicassem o 13° salário numa empresa e fiz um 
pronunciamento expressando o meu medo de os 
aposentados, com suas pequenas economias, ve
rem-se ludibriados com aquela propaganda engano
sa. Ainda esta semana, está comigo o recorte, um 
cidadão aposentado teve que recorrer à Polícia e a 
todos os meios possíveis para receber R$5 mil. Esse 
não pode ser um caso de polícia! As autoridades es
tão sabendo do risco de isso ser um estelionato e 
não intervêm antes que as vítimas de pequenas pos
ses tenham que recorrer à Polícia para tentar rece
ber o que lhe é de direito. V. Ex" aborda um tema 
importante. Devemos continuar exigindo que as au
toridades competentes fiscalizem esse processo e 
exijam uma correção por parte daqueles que mani
pulam as pequenas economias da sociedade brasi
leira. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT) - Obri
gado, Senador Romeu Tuma. 

A média é de R$1.500,00 por poupador. Por 
isso, percebemos o perigo que estão correndo os 
pequenos poupadores com essa propaganda enga
nosa. Como eu disse, essa é uma boa idéia. Nós, 
que militamos nesse setor, sabemos que isso sem-
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pre existiu de forma empírica. Se tínhamos boi e não 
tínhamos pasto, fazíamos a parceria. Nesse siste
ma, está sendo feita apenas a ampliação daquilo. 
Em boa hora, o Governo baixou essa medida provi
sória. Temos que trabalhar com base nessa medida 
para oferecermos garantia àqueles produtores. 

Tomei conhecimento de que, visando a cumprir 
o disposto naquela medida provisória, a Comissão 
de Valores Mobiliários emitiu, em 23 de janeiro do 
corrente ano, a Instrução n2 270, que dispõe sobre o 
registro de companhia emissora de títulos ou contra
tos de investimento coletivo. 

Segundo essa instrução, todas as companhias 
deverão estar devidamente registradas na Comissão 
de Valores Mobiliários, a ela prestarem informações 
sobre suas atividades, que então passarão a ser li
beradas para uso público. Além disso, estarão sujei
tas às normas estabelecidas pela Comissão e à sua 
fiscalização. 

Ainda, segundo essa instrução, somente pode
rão emitir títulos ou contratos de investimento coleti
vo para distribuição pública as sociedades constituí
das sob a forma de sociedade ahônima. Essa medi
da visa a dar maior transparência nas contas dessas 
sociedades à medida em que elas passam a ser ob
rigadas a apresentar os resultados financeiros de 
suas operações à CVM e a se submeterem a audito
rias específicas. Essas sociedades terão um prazo de 
noventa dias para se adaptarem às novas exigências. 

A Comissão de Valores Mobiliários publicou 
também a Deliberação n2 238, pela qual requisita in
formações às sociedades lançadoras de títulos ou 
de contratos de investimento coletivo, a fim de lhes 
conhecer detalhadamente os investidores, as pró
prias sociedades e também de fazer um inventário 
de suas atividades e de sua movimentação financei
ra, bem como dos ativos que vêm lastreando e ren
tabilizando os investimentos. Essas sociedades te
rão um prazo de 45 dias para prestarem à Comissão 
de Valores Mobiliários essas informações. 

Sr. Presidente, Sris. e Srs. Senadores, tenho 
plena convicção de que atuam nesse segmento em
presários sérios e competentes, mas não se pode 
correr o risco de, por falta de normalização e fiscali
zação, frustrar os investidores, porque isso lançaria 
por terra um importante e valioso mecanismo de in
vestimento para o setor agrícola brasileiro. 

Sr. Presidente, o Governo Federal em boa hora 
preocupou-se com essa matéria e a Comissão de 
Valores Mobiliários, dentro de suas prerrogativas, 
em tempo hábil já tomou as medidas preliminares 
necessárias. 

Sr. Presidente, Sris. e Srs. Senadores, estou 
convencido, então, de que, com essas medidas, e 
após um aprofundamento no estudo dessa matéria e 
sua ampla discussão no Congresso Nacional, onde 
serão, possivelmente, incorporados aperfeiçoamen
tos na Medida Provisória editada, esse segmento, 
regulamentado e fiscalizado, poderá se ampliar de 
maneira significativa. Assim, poderão ser aumenta
das as bases de captação de poupança, especial
mente no meio urbano, e a sua aplicação no proces
so produtivo pecuário, com reflexos positivos em ter
mos de dinamização das atividades no meio rural. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -

O próximo orador inscrito é o Senador Edison Lo
bão. O prazo regimental para a Hora do Expediente 
está prestes a se esgotar. A Presidência consulta o 
nobre Senador se deseja aproveitar o restante do 
tempo ou se se reserva para outra oportunidade. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Pergun
to a V. Exª quantos minutos me restariam para pro
nunciar o meu discurso? 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Dez minutos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Nesse 
caso, Sr. Presidente, usarei da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Tem V. Exª a palavra. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sris. e Srs. Senadores, a imprensa di
vulgou nesses últimos dias que a dívida mobiliária 
da União, em títulos, cresceu 55% somente em de
zembro último, saltando de R$142 bilhões para 
R$225 bilhões. E os juros médios dessa dívida subi
ram de 17% para 22% ao ano. Se assim for, o Te
souro deverá gastar cerca de R$50 bilhões em juros 
no período de apenas um ano. 

Essa dívida em títulos mobiliários envolve Es
tados e Municípios, não sendo difícil prever as difi
culdades que entrelaçaram todos nesse cipoal de 
resgates provavelmente inviáveis. 

'Não" vou discutir se tais dados, ou tais expecta
tivas, são ou não confiáveis. O que desejo expressar 
é que os endividamentos, internos e externos, são 
consideráveis e avolumam-se como uma bola de 
neve em alta velocidade. 

Creio que haja o consenso de que o cresci
mento de um país vincula-se às suas exportações. 
Para se fabricar o produto exportável, criam-se em
pregos, qualificados ou não; investe-se na tecnolo
gia, capaz de vencer a dos nossos concorrentes; di-
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nheiro externo ingressa em nossa economia, propor
cionando a oportunidade de reinvestimentos no apri
moramento ou na criação de novos produtos para o 
consumo interno e externo. 

Historicamente, o Brasil não teve essa diretriz. 
Desejou nesse meio século manter os superávits na 
balança cemercial pela estratégia, entre outras, do 
controle das importações. Hoje, com a abertura comer
cial, vê agravar-se o problema das contas externas. 

No discurso inaugural do XVII Encontro Nacio
nal do Comércio Exterior, ocorrido em fins de no
vembro passado no Rio de Janeiro, com a presença 
do Presidente da República, o ex-Ministro Marcus 
Vinicius Pratini de Moraes, como Presidente da As
sociação de Comércio Exterior do Brasil, enfatizou a 
importância vital do setor externo para o desenvolvi
mento econômico de uma nação, e ofereceu a se
guinte estatística: 

"Entre 1950 e 1995, a produção mun
dial cresceu 4,4 vezes, enquanto o comércio 
mundial aumentou 16 vezes. Nesse período, 
o volume da exportação mundial passou de 
7% para 15% do produto mundial. Conosco 
ocorreu o inverso. O Brasil diminuiu nesse 
período a relação exportação/produto, que 
caiu de 1 O% para 6,4%. A oitava economia 
do mundo participa com menos de 1% das 
exportações mundiais." 

E mais: 

"Cada um bilhão de dólares exportadas 
representa 50.000 empregos diretos e indi
retos. O desafio que temos pela frente é do
brar o volume de exportações em quatro 
anos, para atingir 100 bilhões de dólares no 
primeiro ano do próximo milênio, criando 2,5 
milhões de empregos. • 

O que, pois, estará ocorrendo com o Brasil, re
gredindo ao invés de progredir na área fundamental 
das exportações? 

O Sr. Osmar Dias (PSDB - PR)- Permite-me 
V. Ex!! um aparte, nobre Senador? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Ouço 
V. Ex" com muito praz~r. 

O Sr. Osmar Dias (PSDB - PR) - Senador, 
gostaria de cumprimentar V. Ex" pelo assunto e pelo 
diagnóstico, que é grave e que precisa ser feito para 
alertar o Governo. Ainda ontem eu me pronunciei a 
respeito de um assunto específico, as importações 
de leite, que estão destruindo a pecuária leiteira em 
nosso País. Isto tem sido a regra: aconteceu com o 
algodão, aconteceu com o trigo, está acontecendo 

com a pecuária leiteira e outros produtos já estão na 
lista desta derrocada, que é o resultado da importa
ção sem critério. Quando V. Exª diz que o Brasil ex
porta 6.4% do PIB, ainda ontem vi uma entrevista do 
Presidente da República reconhecendo que esse ín
dice é baixo, que na França ele é de 30% em rela
ção ao PIB e que nos Estados Unidos fica em tomo 
de 20%. Fico a analisar, Senador Edison Lobão, se 
não alertarmos o Governo, o que aconteceria se não 
tivéssemos a participação da agricultura na Balança 
Comercial. Em 1996, a agricultura teve um superávit 
de mais de mais de R$10 bilhões, e assim mesmo o 
déficit brasileiro foi de 5,5% -tirando a agricultura, o 
déficit seria de mais de R$16 bilhões. Este ano, ti
rando agricultura, o déficit passaria de R$20 bilhões. 
Estamos brincando com coisa muito séria. Ou o Bra
sil adota uma política externa mais agressiva, fazendo 
valer a liderança que ele pode exercer, principalmente 
em relação aos setores que apresentam maiores van
tagens comparativas - a agricultura, a agroindústria -, 
O!J estaremos caminhando de forma muito acelerada 
para tomar irreversível a situação do déftcit público e 
do endividamento do nosso País. Cumprimento V. Exª 
pela oportunidade do pronunciamento que faz. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)- Senador 
Osmar Dias, o aparte de V .. Exª é tanto mais impor
tante quanto sabemos que V. Ex" é um estudioso 
desta matéria e que permanentemente está aqui a 
fazer observações, sugestões e até denúncias dos 
desvios que ocorrem, em nosso País, no que diz 
respeito à produção, notadamente do setor agrícola. 

Todos temos que estar atentos a isso. O Go
verno Federal não pode simplesmente controlar a 
balança comercial com dificuldades que são criadas, 
a cada momento, para as importações tópicas de 
determinados produtos. Isso não funciona, não re
solve. E o que está acontecendo é que, de fato, 
como acentua V. Ex", estamos importando, desvai
radamente, sem ter os cuidados que os americanos 
e outros países têm, de criar certas barreiras a es
sas importações desnecessárias e predatórias para 
o nosso País. Os outros países exportadores, Sena
dor Osmar Dias, cuidam também de estabelecer um 
marketing de divulgação dos seus produtos. Não te
mos tido o cuidado de fazer as feiras que se reali
zam pelo mundo inteiro. Não estamos expondo nos
sos produtos, porque o Governo não estimula os 
empresários a fazê-lo; não cria qualquer incentivo 
nesse sentido, então, vamos ficando atrasados na 
competição com as outras nações, o que é letal para 
o desenvolvimento deste País e para as nossas ex
portações. 
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Muitas respostas podem ser encontradas nas 
Conclusões e Recomendações do citado Encontro 
do Rio de Janeiro, contendo um alentado estudo 
com análises e sugestões do maior interesse para a 
administração. Entre tantas outras considerações, ali 
se registram a inadequação da politica da exporta
ção e a fragilidade do sistema de defesa comercial. 
Destacam-se as falhas do Sistema Tributário, seg
mento mais importante na correção de preços na 
competição externa. 

Diz ainda o documento: 

"Todos os países concedem à exporta
ção de bens e de serviço total isenção. Mui
tos países complementam, ainda, com sub
sídios diretos aos preços, ao desenvolvi
mento tecnológico, à promoção comercial, à 
depreciação acelerada para cálculo do im
posto de renda, aos financiamentos a pra
zos muito longos e juros baixos. O Brasil 
onera e pune." 

Reconhece-se o esforço do Governo Fernando 
Henrique Cardoso para correção das falhas, "meritó
rio e oportuno", mas ainda muito longe de se alcan
çar "um sistema fiscal e tributário compatibilizado 
com as necessidades da exportação e com a reali
dade da abertura" ... 

Registra em dois outros trechos: 

·o sistema fiscal e tributário atual é 
oneroso, fortemente burocrático, interpretati
vo e distorsivo. Não atende os objetivos do 
Governo nem da sociedade. Agride e afron
ta o sistema produtivo. Onera e dificulta a 
exportação e estimula a importação, em de
trimento do emprego da mão de obra nacio
naL Não é, pois, um real instrumento de polí
tica económica; pois mantém, inclusive, tri
butos coloniais como o laudêmio." 

.• ."0 princípio da prefeiência pelo pro
duto nacional é consagrado em qualquer 
país do mundo. O maior exemplo são os Es
tados Unidos, com a Lei do Comércio, mais 
especificamente o Buy American Act. No 
Brasil do presente, obriga-se a abrir concor
rência internacional, mesmo quando a com
pra é paga com recursos nacionais." 

Nos muitos debates e conferências de que tem 
participado, o presidente da Associação de Comér
cio Exterior do Brasil tem insistido na tese de que, 
entre outros obstáculos enfrentados pelos exporta
dores, afiguram-se os custos portuários brasileiros, 
que se apresentam entre os mais altos do·mundo. 

Uma operação, que custa em média US$15 por to
nelada no Porto de Rio Grande (RS), sai por apenas 
US$7 em Antuérpia (Bélgica). Com isto, noss·o país 
perde US$5 bilhões por ano com exportações devido 
aos altos custos de operação da rede portuária na
cional. Dezenas de milhares de brasileiros estão de
sempregados porque as indústrias não conseguem 
exportar devido aos custos portuários. 

Sr. Presidente, V. EJé-! me chama a atenção 
para o tempo, e peço então que dê por lido o restan
te do meu discurso. 

Muito obrigado. 

SEGUE PRONUNCIAMENTO NA ÍN-
TEGRA DO SR. EDISON LOBÃO: 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
A imprensa divulgou nestes últimos dias que a 

dívida mobiliária da União, em títulos, cresceu 55% 
somente em dezembro último, saltando de R$142 bi
lhões para R$225 bilhões. E os juros médios dessa 
dívida subiram de 17% para 22% ao ano. Se assim 
for, o tesouro deverá gastar cerca de R$50 bilhões 
sem juros no período de um ano. 

Essa dívida em títulos mobiliários envolve Es
tados e Municípios, não sendo difícil prever as difi
culdades que entrelaçarão todos nesse cipoal de 
resgates provavelmente inviáveis. 

Não vou discutir se tais dados, ou tais expecta
tivas, são ou não confiáveis. O que desejo expressar 
é que os endividamentos, internos e externos, são 
consideráveis e avolumam-se como uma bola de 
neve em aHa velocidade. 

Creio que haja o consenso de que o cresci
mento de um país vincula-se às suas exportações. 
Para se fabricar o produto exportável, criam-se em
pregos, qualificados ou não, investe-se na tecnolo
gia, capaz de vencer a dos nossos concorrentes, di
nheiro externo ingressa em nossa economia, propor
cionando a oportunidade de reinvestimento no apri
moramento ou na criação de novos produtos para o 
consumo interno e externo. 

Historicamente, o Brasil não teve essa diretriz. 
Desejou nesse meio século manter os superávites na 
aliança comercial pela estratégia, entre outras, do con
trole das importações. Hoje, com a abertura comercial, 
vê agravar-se o problema das contas externas. 

No discurso inaugural do XVII Encontro Nacio
nal do Comércio Exterior, ocorrido em fins de no
vembro passado no Rio de Janeiro com a presença 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-mi
nistro Marcus Vinícius Pratini de Moraes, como pre
sidente da Associação de Comércio Exterior do Bra-



228 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

sil, enfatizou a importância vital do setor externo 
para o desenvolvimento económico de uma Nação, 
e ofereceu a seguinte estatística: 

"Entre 1950 e 1995, a produção mun
dial cresceu 4,4 vezes, enquanto o comércio 
mundial aumentou 1 vez. Nesse período, o 
volume da exportação mundial passou de 
7% para 15% do produto mundial. Conosco 
ocorreu o inverso. O Brasil diminuiu nesse 
período a relação exportação/produto, que 
caiu de 10% para 6,4%. A oitava economia 
do mundo participa com menos de 1% das 
exportações mundiais." 

E mais: 

"cada um bilhão de dólares exportados 
representa 50.000 empregos diretos e indi
retos. O desafio que temos pela frente é do
brar o volume de exportações em quatro 
anos, para atingir 100 bilhões de dólares no 
primeiro ano do próximo milénio, criando 2,5 
milhões de empregos." 

O que, pois estará ocorrendo com o Brasil, 
agredindo ao invés de progredir na área fundamental 
das exportações? 

Muitas respostas podem ser encontradas nas 
Conclusões e Recomendações do citado Encontro 
do Rio de Janeiro, contendo um alentado estudo 
com análises e sugestões do maior interesse para a 
administração. Entre tantas outras considerações, ali 
se registram a inadequação da política da exporta
ção e a fragilidade do sistema de defesa comercial. 
Destacam-se as falhas do Sistema Tributário, seg
mento mais importante na correção de preços na 
competição externa. 

Diz o documento: 

"Todos os países concedem à exporta
ção de bens e de serviços total isenção. 
Muitos países complementam, ainda, com 
subsídios diretos aos preços, ao desenvolvi
mento tecnológico, à promoção comercial, à 
depreciação acelerada para cálculo do im
posto de renda, aos financiamentos a pra
zos muito longos e juros baixos. O Brasil 
onera e pune. • 

Reconhece-se o esforço do Governo Fernando 
Henrique Cardoso para correção das falhas,- "meritó
rio e oportuno", mas ainda muito longe de se alcan
çar "um sistema fiscal e tributário compatibilizado 
com as necessidades da exportação e com a reali-
·dade de abertura"... ' 

Registra em dois outros trechos: 

·o sistema fiscal e tributário atual é 
oneroso, fortemente burocrático, interpretati
vo e distorcivo. Não atende aos objetivos do 
Governo nem da sociedade. Agride e afron
ta o sistema produtivo. Onera e dificulta a 
exportação e estimula a importação, em de
trimento do emprego da mão de obra nacio
nal. Não é, pois, um real instrumento de polí
tica económica; pois mantém, inclusive, tri
butos coloniais como o laudêmio". 

.. ."0 princípio da preferência pelo pro
duto nacional é consagrado em qualquer 
país. O maior exemplo são os Estados Uni
dos com a Lei do Comércio, mais especifica
mente o "Buy American Act". No Brasil do 
presente, obriga-se a abrir concorrência in
ternacional, mesmo quando a compra é 
paga com recurso nacionais." 

Nos muitos debates e conferências de que tem 
participado, o presidente da Associação de Comér
cio ~erior do Brasil tem insistido na tese de que, 
entre outros obstáculos enfrentados pelos exporta
dores, afiguram-se os custos portuários brasileiros, 
que se apresentam entre os mais altos do mundo. 
Uma operação, que custa em média US$15 por to
nelada no porto do Rio Grande (RS), sai por apenas 
US$ 7 em Antuérpia (Bélgica). Com isto, nosso país 
perde 5 bilhões de dólares por ano com exportações 
devido aos altos custos de operação da rede portuá
ria nacional. Dezenas e milhares de brasileiros estão 
desempregados porque as indústrias não conse
guem exportar devido aos custos portuários. 

O pouco sucesso da nossa política de exporta
ção deve também ser atribuído ao fato de que o Bra
sil ainda não se incluiu no grupo dos países que, di
versificando suas exportações, investiram na fabrica
ção de produtos de alto valor agregado como os ele
trônicos, componentes de informática e de telecomu
nicações. Esse setor, entre 1985 e 1995, teve um in
cremento de vendas de 73,24% (em média) ao ano, 
enquanto a soja, nosso principal produto de exporta
ção, cresceu em média apenas 2,8% nesse mesmo 
período. Exemplificando os efeitos dessa compara
ção: para importar um computador Pentiun Mulmí
dia, em determinado período, o Brasil precisava ex
portar 200 toneladas de minério de ferro. 

Estamos, pois perdendo a corrida do comércio 
mundial, embora tenhamos amplas condições - que 
faltam a tantos dos nossos concorrentes - para a re
versão desse quadro. Jamais conseguiremos essa 

'vitória, porém, se não conferirmos aos nossos expor-
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!adores as mesmas condições que têm os concor
rentes externos em termos de custos tributários, por
tuários e financiamento. 

Em pronunciamentos anteriores, já me bati, à 
exaustão, sobre a necessidade dessa igualdade de 
condições, cuja carência tem prejudicado considera
velmente os esfoços dos nossos produtores agríco
las e industriais. 

É justo que se ressalte o grande esforço que 
tem feito a atual administração, superando toda a 
sorte de dificuldades recentemente agravadas com a 
crise asiática, para criar incentivos à exportação, e 
freios à importação que prejudicam a nossa eco
nomia. 

A abertura às importações, embora nos preju
dique num primeiro estágio, foi, sem qualquer dúvi
da, uma necessidade, tanto para a modernização de 
nosso mercado, com a introdução de artigos de con
sumo que não produzimos, quanto para o ajuste, 
aos preços praticados internacionalmente, de diver
sos setores produtivos nacionais. por tanto tempo 
mantidos ao abrigo da concorrência A queda des
ses preços internos foi decisiva para o estancamento 
do processo inflacionário. 

A abertura comercial teve como conseqüência 
a inversão drástica de nossa balança comercial. Se, 
antes, no País de economia protegida, praticamente 
fechada à mercadoria estrangeira, podíamos manter 
saldos apreciáveis em nossas contas externas, pas
samos agora ao déficit crônico, que chegou aos 8,5 
bilhões de dólares no fechamento do ano passado. 

Note-se que esse déficit só não foi maior por
que alguns setores exportadores começaram a mos
trar recuperação nos últimos meses de 1997, como 
expôs o comentarista econômico Celso Pinto, da Fo
lha de S.Paulo, em sua coluna do dia 11 de janeiro 
último, citando um estudo elaborado por Roberto 
lglésias, economista da Funcex. De acordo com os 
números de lglésias, produtos básicos e manufatura
dos experimentaram aumento de valor e de quanti
dade exportada no ano passado, enquanto semima
nufaturados experimentavam queda. 

A hipótese positiva, levantada no estudo para 
explicar esses números, é a de que os investimentos 
efetuados nos últimos anos, com a importação de 
equipamentos mais modernos, estariam começando 
a gerar excedentes exportáveis. Do lado menos oti
mista, o estudo revela também que essa reação es
taria concentrada em alguns poucos setores e al
guns poucos mercados compradores de produtos 
brasileiros, fatos que geram alguma preocupação 
quanto a sustentabilidade desse crescimento. 

Do lado das empresas, é forçoso reconhecer- . 
se que elas têm feito sua parte para o fortalecimento -: 
de nossas exportações. Os dados apresentados 
pelo jornalista Gustavo Ponce de Leon, em artigo 
publicado na revista Controle da Qualidade, da edi
tora Banas, mostram como as empresas brasileiras 
se voltaram para a qualificação de suas linhas de 
produção, recebendo, muitas delas, o certificado ISO 
9000. Os valores das exportações brasileiras de 
1997, segundo a reportagem, demonstra o cresci
mento relativo, no volume das exportações, das em
presas que receberam o certificado. 

Atento para o problema da necessidade de in
cremento das exportações, o Governo Federal, fa
zendo também sua parte, acaba de acrescentar 
mais 1.1 02 produtos à lista de segmentos favoreci
dos pelo Programa de Estímulo às Exportações -
Proex, somando-os aos 3 mil 225 produtos anterior
mente arrolados. O orçamento para 1998 desse pro
grama será 51 por cento maior que o do ano passa
do, atingindo a cifra de 1 bilhão e 450 milhões de dó
lares; desses recursos, 67,6 por cento destinam-se à 
equalização das taxas de juros, que continuarão 
muito mais elevadas aqui que no exterior, e os res
tantes 32,4 por cento às linhas de financiamento. 

Outra medida, citada por Pence de Leon, é a 
participação do Brasil no Trade Monitoring System, 
um sistema internacional de informações, contendo 
análises atualizadas dos desempenhos de 71 países 
com os quais nosso País mantém comércio estabe
lecido. Com o acesso a esse sistema, fica fortemen
te agilizada a capacidade de reação dos exportado
res brasileiros a quaisquer barreiras impostas por 
qualquer país, e de tomada das providências cabí
veis a cada caso. Além disso, tomam-se possíveis a 
previsão de tendências e o aproveitamento das 
oportunidades que o mercado internacional abre a 
cada dia. 

Devem-se mencionar, ainda, a abertura dos 
Adiantamentos de Contratos de Câmbio - ACCs 
para fornecedores de insumos, o fundo de aval para 
a garantia de financiamento a pequenos e médios 
exportadores, a criação da Seguradora Brasileira de 
Crédito à Exportação - SBCE e a publicação conjun
ta, com o sistema Firjan, do Manual do Exportador. 

Esse esforço por parte do Governo, embora 
merecedor de nosso elogio estusiástico, não escon
de o fato de que alguns problemas setoriais ainda di
ficultam a vida dos empreendedores brasileiros. A 
importação livre de alguns produtos que, por serem 
pesadamente subsidiados em seus países de ori
gem, apresentam preços inferiores ao custo, está 
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minando importantes setores produtivos de nosso 
País. 

Um exemplo, citado em reportagem da mesma 
edição da Folha de S. Paulo, é o das brocas chine
sas para furadeiras de parede, que vêm apertando 
no Brasil a preços tecnicamente absurdos, segundo 
especialistas. A acusação de dumping está sendo 
investigada pelo Ministério da Indústria, do Comércio 
e do Turismo, que poderá sobretaxar o produto, mas 
já é grande o estrago feito até aqui em nossas indús
trias do setor. Outros setores há, que merecem igual 
atenção e estão sendo negligenciados, condenados 
a desaparecer pelo excessivo zelo livre-cambista de 
alguns integrantes da equipe económica governa
mental. 

Outro fator de sufocamento de nossa capacida
de exportadora, integrante do chamado custo Brasil, 
é o gargalo representado por nossa precária e des
mantelada estrutura de transportes. Esforços vêm 
sendo envidados, é certo, pelo Governo, como a pri
vatização de portos e rodovias, ou como as obras de 
aproveitamento da bacia do Paraná para o transpor
te hidroviário. São iniciativas que hão de reduzir sig
nificativamente os preços finais dos produtos brasi
leiros, principalmente o que diz respeito à integração 
com os parceiros do Mercosul. 

Gostaria, porém, de chamar a atenção das Se
nhoras e dos Senhores Senadores para a necessi
dade de se aplicarem esses mesmos esforços na 
estrutura de transportes das regiões menos desen
volvidas do País. Com efeito, o Norte, o Nordeste e 
o Centro-Oeste são hoje áreas produtivas que não 
podem ampliar seu rendimento económico por falta 
de capacidade de escoamento de sua produção. 
Tanto a fronteira agrícola de Mato Grosso e Rondô
nia quanto a província mineral do Pará e do Mara
nhão, a título de exemplo, poder-se-iam beneficiar 
muito da conclusão da ferrovia Norte-Sul, cujos pla
nos os tecnocratas de gabinete, educados no exte
rior e desconhecedores da realidade deste grande 
País e de suas regiões, condenaram ao fundo das 
gavetas. 

Do mesmo modo, observa-se o interesse me
'fler--pelas-rodovias··dessas regiões, cujo estado de 
.Oeterioração já vem sendo objeto de inúmeras repor
tagens dos jornais e da televisão. Deixar desassisti
~q_ todo o P()~ dessa imensa área, sem possibilida
de de deslocamento em condições minimamente ra
zoáveis, e deixar a produção sem capacidade de es
coamento é um crime imperdoável. É, também, um 
grande equívoco económico, pois não é somente no 
Centro-Sul que reside nossa capacidade produtiva e 

de reação das exportações. Desprezar o potencial 
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste é estran
gular o desenvolvimento também das regiões mais 
ricas, pela pressão migratória que promove, conges
tionando os grandes centros urbanos do Centro-Sul 
e aviltando o valor da mão-de-obra. Trata-se, enfim, de 
condenar o Brasil a ser menor do que o seu destino. 

Sim, destino, porque o Brasil está historica
mente destinado a ser grande, haja vista toda a con
quista de território e de riqueza de que fomos capa
zes desde o Descobrimento. Essa grandeza que 
aprendemos a cantar nas cartilhas da escola e de 
que parecemos nos esquecer às vezes, quando pen
samos pequena e mesquinhamente. Nossas regiões 
têm muito o que contribuir para o esforço exportador, 
necessário para desonerar nosso balanço de paga
mentos da necessidade de se importar capital especu
lativo, e de se manter indenfinidamente essas taxas de 
juros estratosféricas, que abafam o fôlego dos investi
mentos na produção e aumentam a dívida pública. 

Quando os argumentos económicos e sociais 
apontam na mesma direção, não deve haver dúvidas 
quanto ao rumo a ser tomado. O investimento na in
fra-estrutura de transportes dessas regiões é impe
rioso e urgente. Conclamo o apoio de todos a essa 
verdadeira convocação que faço ao Governo para o 
cumprimento de um de seus deveres mais funda
mentais: o de promover o desenvolvimento sustentá
vel e equilibrado do País, para beneficio de todos os 
brasileiros. 

Quero ainda acrescentar, por último, que vários 
setores, para não dizer toda a sociedade brasileira, 
indicam, há décadas, um dos mais graves pontos 
estranguladores da atividade económica e mesmo 
social em nosso País: a descontinuidade das regras 
que equacionam as atividades produtivas. Sofremos 
historicamente das administrações federais como 
que um vício, ou um cacoete, de não se fixarem re
gras claras, de longa duração, que balizem as deci
sões e os compromissos económicos. 

A falta de estabilidade nas regras que envol
vem todos os setores económicos sempre será um 
enorme fator de desestimulo para os que desejam 
cumprir sua vocação empreendedora com eficiência 
e correção . 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1~ Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãe..'>) 
- V. Ex" será atendido. A Mesa publicará seu pro
nunciamento na íntegra, devido à sua importância. 

Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 
S. Ex" dispõe de cinco minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, pre
tendia fazer este registro no dia de ontem, quando 
se comemorou o aniversário do nosso Partido. Mas, 
tendo a sessão se prolongado, não tive oportunidade 
de fazê-lo. 

Nosso Partido completou 18 anos. Sem dúvida 
alguma, não apenas no nosso entendimento, mas no 
entendimento de várias outras personalidades que 
têm visão política e ideológica diferente da nossa, 
tem dado urna contribuição fundamental para a de
mocracia brasileira. 

Quando surgiu, a partir das lutas particular
mente dos sindicatos dos metalúrgicos do ABC, mas 
também de vários outros sindicatos-de trabalhadores 
rurais e urbanos, foi encarado com preconceitos à 
direita e à esquerda. À direita, tentaram, inclusive, 
impedir sua legalização, alegando que a legislação 
da época proibia a formação de partidos classistas, 
partidos que se propusessem a representar classes 
sociais. Mesmo à luz da legislação daquela época, 
conseguimos contornar esse obstáculo. À esquerda, 
diziam que o Partido dos Trabalhadores era uma cria 
da mente do General Golbery do Couto e Silva, que 
estaria vindo apenas para dividir a Oposição. 

Ao longo desses 18 anos, houve o processo de 
luta social no Brasil, a incorporação de amplos seto
res sociais na política brasileira que não tinham ca
nais de participação nos partidos tradicionais, até 
porque, de modo geral, a história partidária em nos
so País sempre foi caracterizada pela formação dos 
partidos a partir das alianças, dos acordos políticos 
das classes dirigentes, que mudavam de siglas de 
acordo com suas necessidades ou de acordo com 
as novidades que vinham do exterior. 

Nosso Partido procurou, desde a sua origem, 
ter urna inserção diferente nesse processo político 
brasileiro. Muitos nos acusaram, na época da funda
ção, de sermos radicais e intransigentes. Agora, ou
tros - em grande parte os mesmos - nos acusam de 
atrasados, retrógrados e algo do gênero. Mas há 
algo que não se pode negar na trajetória do nosso Par
tido: que teve a capacidade de incorporar milhares de 
pessoas que estavam sempre à margem do movimen
to social, dando oportunidade a esses setores ingres
sarem na política e fazerem a política partidária. 

Nesse período, sem dúvida alguma, tivemos 
também mudanças. não mudanças programáticas, 
mudanças ideológicas, mas mudança na forma de 
ver a política. No início, até pelo fato da necessidade 
de afirmação e para rebater aqueles preconceitos à 
direita e à esquerda a que já me referi, adotamos 
urna postura quase de únicos salvadores da pátria, 
no sentido de que a razão estava apenas nas nossas 
mãos e de sempre sairmos sozinhos nas eleições, 
de não admitirmos qualquer tipo de alianças. 

A partir do nosso V Encontro Nacional, realiza
do no ano de 1987, foi aprovada uma resolução que, 
no nosso entendimento, significou a grande inflexão 
política do nosso Partido, uma resolução que fazia 
urna análise mais ou menos rigorosa da sociedade 
brasileira e já apontava que nenhum partido sozinho 
seria capaz de implementar as transformações so
ciais de que o Brasil necessitava. A partir daí, já ví
nhamos colocando isso em prática. 

O Partido hoje, sem dúvida alguma, é diferente 
daquele que surgiu em 1980. Não quero fazer análi
se se é pior ou melhor. Alguns, inclusive dentro das 
nossas fileiras, avaliam que o Partido perdeu suas 
características; outros, como eu, avaliam que não. 
Creio que continuamos basicamente com as mes
mas características e orientações de quando fomos 
fundados, entretanto, incorporamos uma série de no
vidades, até porque o Brasil e o mundo de hoje não 
são o mesmo de 1980. 

Por isso, gostaríamos de, apesar de estarmos 
atrasados um dia, registrar a passagem do nosso 
aniversário e pedir autorização à Mesa- sei que não 
é permitido, uma vez que se trata de uma comunica
ção inadiável - para conceder um aparte breve ao 
Senador Roberto Freire. 

O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS - PE) - Se
nador José Eduardo Outra, aproveito a oportunidade, 
pela liberalidade da Mesa, para associar-me a V. Ex" 
nesse pronunciamento, em nome do Partido Popular 
Socialista, antigo Partido Comunista Brasileiro, que 
viu nascer o PT. Participei inclusive dos primeiros 
debates em São Bernardo do Campo, quando se fa
lava do espírito de São Bernardo, que era fruto de 
toda uma efervescência no movimento sindical, na 
classe operária de São Paulo, junto com alguns inte
lectuais, -alguns, inclusive, que ascenderam a altos 
postos na República brasileira -, fnuto da eferves
cência de um pluralismo, de um pensamento demo
crático, de um pensamento avançado, que resultou 
na criação deste Partido, que hoje, evidentemente, é 
a maior representação política da esquerda brasilei
ra. Nós, do PPS, que estivemos juntos durante toda 



~~------~~~~~----------------------------------------

232 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

essa caminhada do PT, divergindo, evidentemente, 
em alguns momentos, mas sempre com profundo 
respeito, com o respeito daqueles que sonham com 
uma sociedade mais justa, tal como sonha o PT. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE) 
-Muito obrigado, Senador Roberto Freire. 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Concede
me V. Exª um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
- Sem querer abusar, Sr. Presidente, da liberalida
de, mas, para não parecer discriminação, concedo 
também o aparte ao Senador Edison Lobão, do PFL. 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Senador 
José Eduardo Outra, são sabidas as divergências 
entre o partido que nesse momento lidero e o parti
do de V. Exª. Porém, devo declarar que considera
mos a presença do PT no cenário político nacional 
um bem. O PT não é um mal para o País. Ele 
exerce a Oposição, e não há democracia ou liber
dade que se sustentem sem um partido sólido de 
Oposição. O PT exerce esse papel. Meus cumpri
mentos a V. Exª. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE) 
- Muito obrigado, Senador Edison Lobão, agra
deço à Presidência por permitir a concessão de 
apartes. 

Gostaria abordar esse assunto, ao qual a Se
nadora Benedita da Silva se referiu ontem, no final 
da sessão de hoje, quando haverá mais tempo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Sr. Senador José Eduardo Outra, já ontem, quando 
a Senadora Benedita da Silva falou sobre a come
moração do aniversário do PT, a Mesa teve oportu
nidade de congratular-se com o Partido que V. Exª, 
com tanta dignidade e brilh'lntismo, fidera nesta 
Casa, Partido cuja ação, mesmo nas divergências 
políticas ou ideológicas, tem sua necessidade reco
nhecida por todos. 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 123, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental, que seja pro

cedido pelo Tribunal de Contas da União uma au
ditoria nas aplicações dos recursos federais repas
sados ao Governo do estado de Rondônia pelo Mi
nistério da Saúds, no exercício de 1997, abaixo dis
criminados: 

13.075.0428.3376.0005 

13.076.0447.1111.0667 

13.076.0448.1112.0603 

13.076.0448.1113.0197 

13.076.0449.1114.007 4 

13.075.0428.3376.0048 

13.075.0428.3376.2331 

13.075.0428.3376.2343 

; Reforma. Ampliação e 
I Equipamenlo de UnidadeS 
ideSaUde 

:

1 

Construção e Ampliação 

I 
do Sist~ de Abasteci· 
menta de Agua 

j Saneamento Básico em 

I 

Pequenas localidades 

Melhorias Sanitárias Do
miciliares 

I Construção e Ampliação 

I
, de Sistemas de Esgota
mento Sanitário 

Reaparelhamento dos 
Serviços de Saúde do 
sus 
Construção e Equipa
mentos de Unidade de 
Saúde 

Justificação 

Valor 

210.000 

1.120.000 

2.205.000 

21.000 

700.000 

1.167.973 

6.210.000 

1.300.000 

É de conhecimento público a atuação compro
metedora do Governo do Estado de Rondônia na 
aplicação dos recursos federais 

Já tendo, inclusive, sido objeto de ações judi
ciais que resultaram em prisões de Secretários de 
Estado e familiares do Governador, pelo desvio de 
recursos federais em benefício próprio. 

Temos informações de fontes fidedignas de 
manipulação de recursos f'3derais, sacados das con
tas vinculadas, para depósitos em bancos privados, 
e aplicações em outras finalidades, e não nos objeti
vos específicos dos convênios e obras delegadas. 

Considerando, ainda, que os recursos repassa
dos ao Estado tem por objetivo melhorar a qualidade 
de vida das populações beneficiadas, o que é um im
perativo se constatar, a partir do nível e da qualidade 
dos investimentos que estão sendo realizados, objetos 
de recursos repassados pelo Governo Federal. 

Por outro lado, a população de Rondônia não 
tem conhecimento, por falta de divulgação na mídia 
regional as realizações do Governo Federal, pois a 
Administração do Estado, tem torpedeado os rondo
nienses com propagandas enganosas creditando ao 
Governo Estadual as obras, tais como: a recupera
ção da BR- 364, Terminal Graneleiro de Porto Ve
lho, Hidrovia do Rio Madeira, pavimentação asfáltica 
de trechos da BR 421, 174 e 429, construção de 
pontes, programa de geração de empregos e ren
das, programas de incentivo a aqricultura, constru-
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ção de escolas, ~quipamentos de hospit~is, ações 
da Fundação Nacional de Saúde, Instituto de Coloni
zação e Reforma Agrária e os demais Programas 
Brasil em Ação e Comunidade 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Senador Emandes Amorim, PPB- RO. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será publicado posteriormente 
e submetido à deliberação do Plenário, a partir do 
próximo dia 16. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- A Presidência recebeu da Secretaria Municipal de Fa
zenda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Ofí
cio n2 46/98, encaminhando, nos termos do § 22 do 
artigo 22 da Resolução nº 1, de 1998, do Senado Fe
deral, os documentos referentes à oferta pública de 
Letras Financeiras do Tesouro daquele Município, 
emitidas no último dia 2 do corrente. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n2 179, de 1997, vai à Comissão 
de Assuntos Económicos. 

. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n° 1.569-11, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Estabelece multa em 
operações de importação e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Jefferson Peres Osmar Dias 
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Regina Assumpção 

Titulares 

Luiz Durão 
.Saulo Queiroz 

PTB 

DEPUTADOS 

PFL 

Odacir Soares 

Suplentes 

Magno Bacelar 
MussaDemes 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 
Edison Andrino João Magalhães 
Confúcio Moura Wilson Cignachi 

PSDB 
Luiz Piauhylino Ayrton Xerez 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Júlio Redecker 

PPS 
Antonio Balhmann 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 

Dia 12-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.579-17, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Altera a redação 
dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 
de julho de 1995, dos arts. 18, 19, 34, 35 e§ 42 do 
art. 53 da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996, que 
dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a 
elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 
1996 e 1997". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

rrtulares Suplentes 
PFL 

Júlio Campos Waldeck Omelas 
Romero Jucá Jonas Pinheiro 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carias Bezerra 

PSDB 
Beni V eras Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 
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DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Samey Filho Mussa Demes 
Raul Belém Laura Carneiro 

Bloco (PMDBIPSD/PRONA) 
Odacir Klein Barbosa Neto 
Hélio Rosas Silas Brasileiro 

PSDB 
Arnaldo Madeira Yeda Crusius 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado 

PPB 

Márcio Reinaldo Moreira 

PMN 

Alcides Modesto 

Bosco França 

De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98- instalação da Comissão Mista 

Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.580-7, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Autoriza a Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS e a União 
a adquirirem ações da Companhia Energética de 
Alagoas - CEAL, da Companhia Energética do Piauí 
- CEPISA, da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. -
CERON e da Companhia de Eletricidade do Acre -
ELETROACRE. para efeito de inclusão dessas em
presas no Programa Nacional de Desestatização -
PND, bem como o aumento do capital social das 
Companhias Docas do Rio de Janeiro - CDRJ e Do
cas do Estado de São Paulo - CODESP. e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 22 da Resolu
ção n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comis
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

. Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Teotonio Vilela Filho Coutinho Jorge 
Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

PTB 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

Benedito de Lira · Expedito Júnior 
Paes Landim Osmir Lima 

Bloco (PMDB/PSDIPRONA) 
Oscar Goldoni Dejandir Dalpasquale 
Simara Ellery Ricardo Rique 

PSDB 
Antonio Feijão Carlos Alberto 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) _ 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Moacyr Andrade 

PV 
Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98 - instalação da Comissão Mista 
Até .11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão M.ista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caftós·Magal~) 
-.O Senhor Presidente da República envip'u a~ Çqn
gresso Nacional a Medida Provisória .. n2 1~, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Cria carreiras no 
âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratifica
ções de Desempenho e Eficiência - GDE e de De
sempenl)o de Atividade de Defesa Agropecuária -
GOA e dá outras providências". 
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De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 49 e 5º do art. 2º da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Lúdio Coelho Jefferson Peres 
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 

nhia de Navegação Lloyd Brasileiro - LLOYDBRAS 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução 
ne 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Edison Lobão João Rocha 
Elcio Alvares Bello Parga 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Coutinho Jorge José lgnácio Ferreira 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares Suplentes DEPUTADOS 
PFL 

Marilu Guimarães 
Luiz Durão 

Costa Ferreira 
Carlos Alberto Campista 

Bloco (PMDB/PSDIPRONA) 
José Aldemir Zaire Rezende 
Asdrúbal Sentes Valdir Colatto 

PSDB 
Moisés Bennesby Nicias Ribeiro 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Wagner do Nascimento 

PTB 
Nelson Marquezelli 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória ne 1.592-4, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Extingue a Campa-

Titulares 

Luiz Durão 
LimaNetto 

Suplentes 
PFL 

João Ribeiro 
Augusto Farias 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 
Jorge Wilson De Velasco 
Mauro Lopes João Magalhães 

PSDB 
Vittorio Medioli Itamar Serpa 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Francisco Silva 

PSB 
Alexandre Cardoso 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.593-4, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
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dia 6 do mesmo mês e ano, que "Isenta do Imposto 
de Importação e do Imposto sobre Produtos Indus
trializados partes e peças destinadas à industrializa
ção de bens de informática a serem adquiridos pelo 
Tribunal Superior Eleitoral- TSE". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2º da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Vilson Kleinübing José Alves 
Waldeck Omelas José Bianco 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Osmar Dias Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

PTB 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

Antônio Jorge Robson Tuma 
Marcos Vinícius de Campos Augusto Farias 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 
Nair Xavier Lobo José Chaves 
Neuto de Conto Edison Farias 

PSDB 
Max Rosenmann Tuga Angerami 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Jurandyr Paixão 

PL 
Valdemar Costa Neto 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.599-41, 

adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Dá nova redação a 
dispositivos da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Elcio Alvares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Edison Lobão 
Vilson Kleinübing 

Gerson Gamata 
Carlos Bezerra 

Sergio Machado José Roberto Arruda 
Bloco Oposição (PTIPDT/PSB!PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

José Lourenço Alexandre Santos 
Arlindo Vargas (Cessão) Rogério Silva 

Bloco (PMDBIPSD/PRONA) 
Saraiva Felipe Nelson Harter 
Confúcio Moura Silas Brasileiro 

PSDB 
Rommel Feijó Fátima Pelaes 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Jofran Frejat 

PPS 
Colbert Martins 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 -designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.604-29, 
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adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre me
didas de fortalecimento do Sistema Rnanceiro Na
cional e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2° da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Bello Parga 
Francelina Pereira 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Freitas Neto 
RomeroJucá 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Beni Veras Jefferson Peres 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

PTB 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

Manoel Castro Raimundo Santos 
Luciano Pizatto Ciro Nogueira 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Gonzaga Motta Edinho Bez 
Luis Roberto Ponte Hermes Parcianello 

PSDB 
Veda Crusius Sílvio Torres 

Bloco (PTIPDTIPC do 8) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
João Pizzolatti 

PMN 
Bosco França 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Ola 11-2-98 -designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibifidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n° 1.605-20, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 

dia 6 do mesmo mês e ano, que "Dá nova redação 
ao art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da 
conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na 
Região Norte e na parte norte da região Centro-Oes
te, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5" do art. 2º da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Bernardo Cabral 
Júlio Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

RomeroJucá 
Jonas Pinheiro 

GersonCamata 
Carlos Bezerra 

Lúdio Coelho Jefferson Peres 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Rogério Silva Murílo Pinheiro 
Osmir Uma Luciano Pizzatto 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 
João Thomé Mestrinho José Príante 
Mário Martins Confúcio Moura 

PSDB 
Nicias Ribeiro Antonio Feijão 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 
Alcides Modesto Alcides Modesto 

PPB 
JoãoTota 

PV 
Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 -designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 
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. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n21.606-17, ado
tada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no dia 6 do 
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre a extinção de 
cargos no âmbito da Administração Pública Federal di
reta, autárquica e fundacional, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

José Bianco José Agripino 
Freitas Neto Bernardo Cabral 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Cartas Bezerra 

PSDB. 
Cartas Wilson José lgnácio Ferreira 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

PTB 
Regina Asssumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

Vanessa Felippe Raimundo Santos 
Magno Bacelar Silvemani Santos 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Roberto Valadão Neuto de Conto 
Teté Bezerra José Aldemir 

PSDB 
Danilo de Castro Edson Silva 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Gerson Peres 

PSTU 
Undberg Farias 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 2Q-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.607-14, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no dia 
6 do mesmo mês e ano, que 'Altera a legislação que 
rege o Salário-Educação, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução 
n° 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Waldeck Omelas José Bianco 
Francelina Pereira RomeroJucá 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSD8 
Artur da Távola Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Paes Landim Aldir Co.iJral 
Elton Rohnelt Jairo Carneiro 

Bloco (PMDBIPSD/PRONA) 
Mauricio Requião Zé Gomes da Rocha 
Djalma do Almeida Cesar Darcísio Perondi 

PSDB 
Nelson Marchezan Alexandre Santos 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Augusto Nardes 

PTB 
Osvaldo Biolchi 

De acordo com a Resolução n•1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98- designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso ;..;..:cionat 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-0 Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.608-11, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre 
amortização e parcelamento de dívidas oriundas de 
contribuições sociais e outras importâncias devidas 
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Freitas Neto Romero Jucá 
Edison Lobão Júlio Campos 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Canos Bezerra 

PSDB. 
Lúdio Coelho Canos Wilson 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

PTB 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

José Canos Vieira Sérgio Barcellos 
Ursicino Queiroz Rogério Silva 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 
José Luiz Clerot Regina Uno 
Roberto Valadão Neuto de Conto 

PSDB 
Roberto Rocha Welson Gasparini 

Bloco (PT/PúTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Luiz Fernando 

PSB 
Ricardo Heráclio 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98- designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2·98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.609-10, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o 
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previ
dência Social". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Gilberto Miranda Carlos Patrocínio 
Jonas Pinheiro Bernardo Cabral 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Canos Bezerra 

PSDB. 
Osmar Dias Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

João Mellão Neto Valdomiro Meger 
Manoel Castro Hugo Rodrigues da Cunha 

Bloco (PMDBIPSD/PRONA) 
Zaire Rezende Armando Abílio 
Sandra Mabel Luciano Castro 

PSDB 
Jovair Arantes 

Bloco (PT/PDT/PC do 8) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Enivaldo Ribeiro 

PL 
Valdemar Costa Neto 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 11·2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 
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Até 20-2-98- prazo final da Comissão Mista 

Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.61()-6, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Cria o Fundo de 
Garantia à Exportação - FGE, e dá outras providên
cias". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Agripino 
RomeuTuma 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Guilherme Palmeira 
Freitas Neto 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

José Serra José lgnácio Ferreira 
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Odacir Soares Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Até 11-2-98 prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.611-5, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Altera dispositivos 
da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB. 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Coutinho Jorge Jefferson Peres 
Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares Suplentes DEPUTADOS 
PFL 

Paulo Gouvêa Lima Netto 
João Mellão Neto Francisco Horta 

Bloco (PMDBIPSD/PRONA) 
Germano Rigotto Hermes Parcianello 
Edison Andrino Luís Roberto Ponte 

PSDB 
Max Rosenmann Paulo Mourão 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Júlio Redecker 

PPS 
Antonio Balhmann 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 

Dia 12-2-98 - instalação da Comissão Mista 

Titulares Suplentes 
PFL 

Júlio César Paulo Lima 
Jaime Fernandes Raul Belém 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 
Maria Elvira Lídia Quinan 
Maurício Requião Paulo Lustosa 

PSDB 
Eduardo Coelho Elias Murad 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
CunhaBueno 

PMN 
Bosco França 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a .trami
tação da matéria: 

Dia'11-2-98- designação da Comissão Mista 
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Dia 12-2-98 - instalação da Comissão Mista 

Até 11 -2-98 - prazo para recebimento de 
::msndas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
zobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 

Até 7-3-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
·- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.612-20, 
sdotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 <:'o mesmo mês e ano, que "Estabelece meca
nismos objetivando incentivar a redução da presen
ça do setor público estadual na atividade financeira 
bancária, dispõe sobre a privatização de instituições 
financeiras, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5º do art. 2º da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENAD>RES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Gerson Cam<>ta 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson Lúdio Coelho 
Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Dutra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

PTB 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 
Paulo Corjeiro Darei Coelho 
Manoel Castro Saulo Queiroz 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Edinho Bez Paulo Ritzel 
Gonzaga Mota Ricardo Rique 

PSDB 
José Aníbal João Faustino 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
"loherto Campos 

PV 
Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
!ica estabelecido c seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" n2 1.613-4, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Altera procedimen
tos relativos ao Programa Nacional de Desestatiza
ção, de que trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro 
de 1997, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 2º da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 
Carlos Patrocínio Gilberto Miranda 
Francelina Pereira Jonas Pinheiro 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
José Serra Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB!PPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Epitacio Cafeteira Leomar0ui1taniiha 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

PFL 
Manoel Castro João Mellão Neto 
Eliseu Resende Mussa Demes 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Antônio do Valle Adelson Salvador 
Neuto de Conto Silas Brasileiro 

PSDB 
Max Rosenmann Ademir Lucas 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modr-- .... 

PPB 
Fetter Júnior 

PSTU 
Undberg Farias 
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 2Q-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.614-15, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Define diretrizes e 
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 2º da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Waldeck Omelas 
José Agripino 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Bello Parga 
José Alves 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Beni Veras Carlos Wilson 
Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Vilmar Rocha César Bandeira 
Júlio César Expedito Júnior 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Neuto de Conto Nair Xavier Lobo 
Carlos Apolinário Marcos Lima 

PSDB 
Fernando Torres Olávio Rocha 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
João Mendes 

PTB 
Chico da Princesa . 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.615-25, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a 
emissão de Notas do Tesouro Nacional- NTN desti
nadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A .• 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

RomeroJucá 
Vilson Kleinubing 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Waldeck Omelas 
Joel de Hollanda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

José lgnácio Ferreira Lúdio Coelho 
Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 
DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Saulo Queiroz 
LimaNetto 

Carlos Magno 
Samey Rlho 

Bloco (PMDB/PSDIPRONA) 
Antõnio do V alie Oscar Goldoni 
Zé Gomes da Rocha Roberto Paulino 

PSDB 
Luiz Carlos Hauly Veda Crusius 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 
Alcides Modesto Alcides Modesto 

PPB 
Carlos Airton 

PSS 
Ricardo Heráclio 
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.637-1, 
adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada no 
dia.6 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a re
gulação, fiscalização e supervisão dos mercados de 
títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá 
outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 
Jonas Pinheiro Bernardo Cabral 
Leonel Paiva Carlos Patrocínio 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB. 
José lgnácio Ferreira Jefferson Peres 

Bloco Oposição {PT/PDTIPSBIPPS) 
Jbsé Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

PTB 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 
Saulo Queiroz Paulo Bauer 
Paulo Cordeiro Luiz Durão 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Paulo Lustosa Adelson Salvador 
Pedro Navais Luís Roberto Ponte 

PSDB 
Anivaldo Vale Renato Johnsson 

Bloco {PT/PDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Odelmo Leão 

PL 
Valdemar Costa Neto 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 11-2-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

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

Passa-se à: 

ORDEM DO DIA 

Hem 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 47, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 88, de 1998- art. 336, b) 

Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 
1996 (nº 1.229/95, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que 
altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 
1986, para incluir hipótese de destruição de 
aeronave. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania e 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional). 
Relatores os Senadores Humberto Lucena e 
Romeu Tuma, respectivamente. 

Os pareceres serão lidos pelo Sr. 12 Secretário, 
mas já estão sobre a mesa dos Srs. Senadores. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima 

É lido o seguinte: 

PARECER Nº 76, DE 1998- PRELIMINAR 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n2 47, de 1996, (n2 1.229, 
de 1995, na Casa de origem que "altera a 
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 
para incluir hipótese de destruição de 
aeronave". 

Relator: Senador Humberto Lucena 
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1-do Relatório 

Na forma regimental, vem a exame da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional o 
Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1996, que "altera 
a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, para in
cluir hipótese de destruição de aeronave·. 

O Projeto foi apresentado pelo Poder Executivo 
á Cãmara dos Deputados com o objetivo de alterar a 
Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986- Código 
Brasileiro de Aeronáutica (CBA)-, para, nesta, incluir 
hipótese de destruição de aeronave. A Proposição 
foi aprovada, naquela Casa, na forma do Substituti
vo, agora submetido ao Senado. 

É o Relatório. 

11 - Da Análise 

Reza o art. 303 da Lei n2 7.565/86: 

"Art. 303- A aeronave poderá ser deti
da por autoridades aeronáuticas, fazendá
rias ou de polícia federal, nos seguintes ca
sos: 

I - se voar no espaço aéreo com infra
ção das convenções ou atos internacionais, 
ou das autorizações para tal fim; 

11 - se entrando no espaço aéreo brasi
leiro, desrespeitar a obrigatoriedade de pou
so em aeroporto internacional; 

III - para exame dos certificados e ou
tros documentos indispensáveis; 

IV - para verificação de sua carga no 
caso de restrição legal (art. 21) ou de porte 
proibido de equipamento (parágrafo único do 
art. 21); 

V - para averiguação de ilícito 
§ 12 A autoridade aeronáutica poderá 

empregar os meios que julgar necessários 
para compelir a aeronave a efetuar o pouso 
no aeródromo que lhe for indicado. 

§ 22 A autoridade mencionada no pará
grafo anterior responderá por seus atos 
quando agir com excesso de poder ou com 
espírito emulatórios (grifos nossos) 

Na versão original proposta pelo Poder Execu
tivo, o art. 303 o Código Brasileiro de Aeronáutica 
passaria a contemplar um novo parágrafo segundo, 
renumerado o atual como terceiro, contendo o se
guinte mandamento: 

"Art.303 ............................................... . 

§ 22 Esgotados os meios coecitivos le
galmente previstos, a aeronave será classifi-

cada como hostil, ficando sujeita à medida 
de destruição, na forma da legislação espe
cífica. 

• 
........................ u ................................... . 

Submetido o texto à apreciação da Câmara 
dos Deputados, foi distribuído às Comissões de De
fesa Nacional, de Viação e Transportes e de Consti
tuição, Justiça e de Redação. 

Na Comissão de Defesa Nacional foi o Projeto 
objeto de dois Pareceres, vingando o último apre
sentado, no qual foi acatada Emenda de autoria do 
Deputado José Genoíno, implicando, dessarte, a 
apresentação de Substitutivo. 

O Substitutivo da Comissão de Defesa Nacio
nal altera a redação do parágrafo segundo, acresci
do pelo Executivo ao artigo 303 da Lei 7.565/86, que 
passa a rezar o seguinte: 

"Art.303. . ........................................... .. 

§ 22 Esgotados os meios coercitivos le
galmente previstos, a aeronave Será classifi
cada como hostil, ficando sujeita á medida 
de destruição, nos casos dos incisos do ca
put do artigo e após autorização do Presi
dente da República ou autoridade por ela 
delegada .....................•... (grifos nossos) 

A Comissão de Viação e Transporte referen
dou o Substitutivo da Comissão de Defesa Nacional. 

Em Plenário, foi proferido o Parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, sendo 
Relator o Deputado José Genuíno, Autor da Emenda 
acatada pela Comissão de Defesa Nacional. No Pa
recer foi observado que o atuai parágrafo segundo 
da Lei n.º 7.565/86 será reRUmeradÓ como parágrafo 
terceiro, com idêntica redação>', 

Com essa observação e com a ressalva de que 
a expressão "A autoridade mencionada no parágrafo 
anterior .. .", constante do atual parágrafo segundo, 
remunerado corno terceiro, passará a compreender 
o Presidente da República ou seu delegado, autori
dades incluídas na redação oferecida pelo Substituti
vo apresentado pela Comissão de Defesa Nacional, 
o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação da Câmara dos Deputados conclui: 

"Portanto, Sr. Presidente, entendemos, 
primeiro que o Substitutivo da Comissão de 
Defesa Nacional garante o princípio da auto
ridade civil. Segundo, estabelece todas as 
salvaguardas, para que não fique à mercê 
de uma autoridade militar local a deeisão da 
destruição da aeronave. Terceiro, no caso 
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dessa destruição não ocorrer: dianté de um 
fato extremo, o Presidente da República, 
pelo § 32 -já que se mantém a expressão 'a 
autoridade mencionada' -, poderá ser crimi
nalmente responsabilizado por um ato de 
aventura e irresponsabilidade. 

Portanto, com base nessas explicaçõ
es, o Parecer é pela constitucionalidade do 
Substitutivo aprovado pela Comissão de De
fesa Nacional. A proposta é acrescentar um 
parágrafo ao art. 303 do Código Aeronáuti
co. Todos os itens do art. 303 são mantidos. 
Apenas se acrescenta o § 2", objeto de 
apreciação e sobre o qual emito parecer fa
vorável.' 

Ocorre, no entanto que o texto encaminhado à 
revisão desta Casa reza o seguinte: 

"Art. 303. . ........................................... .. 

§ 22 Esgotados os meios coercitivos le
galmente previstos, a aeronave será classifi
cada como hostil, ficando sujeita à medida 
de destruição, nos casos do caput deste ar
tigo e após autorização do Presidente da 
República ou autoridade por ele delegada. 

§ 32 A autoridade mencionada no § 12 

responderá por seus atos quanto agir com 
excesso de poder ou com espírito emulató
rio (grifo nosso). 

O Projeto submetido à revisão desta Casa, 
contém, no parágrafo terceiro do art. 303 do Código 
Brasileiro do Ar, referência ao parágrafo primeiro; e 
não ao parágrafo segundo, em desacordo com o 
que foi. votado e aprovado na Comissão de Defesa 
Nacional e referendado pela Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redaçáo, de forma absolutamente 
explícita como tiVemos a oportunidade de observar. 

Nos termos do que foi decidido no âmbito da. 
Comissão de Defesa Nacional e consoante a reda
ção do Substitutivo, por essa Comissão oferecido, a 
expressão 'A autoridade mencionada no parágrafo 
anterior ... • foi mantida· sem alteração, passando a 
compreender a responsabilidade do Presidente da 
República ou autoridade por ele delegada - quando 
agir com excesso de poder ou com espírito emulató
rio - e não mais a autoridade aeronáutica, está pre
vista no parágrafo primeiro. 

Ocorre, porém, que na Redação Final houve, 
ao que tudo indica, exercício livre de interpretação e 
a expressão 'A autoridade prevista no parágrafo an
terior ... • foi alterada para • A autoridade prevista no § 

12 ... ,' deixando de fora da previsão a hipótese de 
responsablização do Presidente da República e da 
autoridade delegada, em flagrante desacordo com 
os Pareceres das Comissões, que constam do Pro
cessado. 

E, por fim, concluindo a nossa análise prévia, 
sem adentrarmos no mérito da matéria, e não obs
tantemente o Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, 
questionamos a constitucionalidade do Projeto sob 
exame, em face do previsto no art. 52, caput e inci
sos XXXV (princípio da jurisdição una) e XLVII a (ve
dação à pena de morte), da Constituição Federal. 

III - Do Parecer 

Por todo o exposto e com fundamento no art. 
138 do Regimento Interno é o nosso Parecer. 

1 - pelo encaminhamento deste Processado à 
Mesa com o escopo da realização de diligência, jun
to à Câmara dos Deputados, visando à retificação ou 
ratificação do texto submetido à revisão desta Casa; 

2 - pela audiência da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania desta casa, após cumprida 
a diligência junto à Câmara dos Deputados, previa
mente ao Parecer de mérito desta Comissão, sobre 
a constitucionalidade do PLC 047, de 1996, em face 
dos mandamentos insculpidos no art. 5", caput e in
cisos XXXV e XL VIl, a da Carta Magna. 

Assinaram o parecer em 10 de abril de 1997, 
os Senhores Senadores: 

José Samey, Presidente- Humberto Lucena, 
Relator - Bernardo Cabral - Benedita da Silva -
Jbél de Hollanda - Abdias Nascimento - Roberto 
Freire - Romeu Tuma - Lúdio Coelho - Casildo 
Maldaner- José Agripino- Bello .Parga. 

OF. SFJN2 350/97 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Ubiratan Aguiar 

Em 18 de abril de 1997 

Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 
Brasília- DF 

Senhor Primeiro Secretário, 
· Encaminho a Vossa Excelência cópia autenti

cada do Parecer da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n2 47, de 1996 (n2 1.229/95, nessa Casa) que 
•altera a Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 
para incluir hipótese de destruição de aeronave•, 
que concluiu • ... pela realização de diligência junto à 
Câmara dos Deputados, visando à ratificação ou ra
tificação do texto submetido à revisão desta Casa•. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os protestos de estima e consideração. -
Senador Valmir Campelo, no exercício da Primeira 
Secretaria. 

SGMIP N2 440 

Brasília 20 de maio de 1997 

A Sua Excelência o Senhor 
Antonio Cartas Magalhães 
Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao Ofício SF/n2 350/97, de 18 de 

abril de 1997, em que se pede à Câmara dos De
putados, à vista das conclusões do douto e percu
ciente Parecer de lavra do Senador Humberto Lu
cena, ratificação ou ratificação do texto do Projeto 
de Lei n2 1.229, de 1995 (Projeto de Lei da Câma
ra n• 47, de 1996, nessa Casa), que 'Altera a Lei 
n2 7.565, de 19 de dezembro de 1996, para incluir 
hipótese de destruição de aeronave', comunico a 
Vossa Excelência a ratificação do texto em causa, 
que está rigorosamente de acordo com o que foi de
liberado por esta Casa, conforme assentei em Deci
são, cuia cópia ora encaminho em anexo. 

Colho o ensejo para-renovar a Vossa Excelên
cia protestos .de elevado apreço e distinta considera
ção.- Michel Temer, Presidente. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

O Senado Federal encaminha a esta Casa 
Parecer. de lavra. do eminente Senador Humberto 
Lucena, acere;a do Projeto de lei n2 1.229, de 
1995, que "Altera a lei n2 7.565, de 19 de dezem
bro de 1986, para incluir hipótese de destruição de 
aeronave", que conclui pela realização de diligên
cia, junto à Câmara dos Deputados, visando à reti
ficação ou ratificação do texto submetido à revisão 
daquela Casa. 

O Parecer se reporta ao texto da lei n2 

7.565/86 e bem assim às alterações alvitradas com 
a proposição, ressaltando o que restou aprovado 
pela então denominada Comissão de Defesa Nacio
nal, e que foi referendado pela Comissão de Viação 
e Transportes, para assentar que a redação final dis
crepou do que foi aprovado no âmbito dos órgãos 
técnicos. 

A discrepância =nsistiria em ter-se restringido 
a responsabilização, de que trata o nove! § 32 (§ 22 

da lei, renumerado pela proposta), à autoridade refe
rida no § 12 da lei (a autoridade aeronáutica), isto 

ao se substituir a expressão 'A autoridade prevista 
no parágrafo anterior .. ." por • A autoridade prevista 
no§ 12 •• .". 

O texto inicialmente proposto pelo Poder Exe
cutivo é o seguinte: 

'Art. 12 Inclui-se, no art. 303, da Lei n2 

7.565, de 19 de dezembro de 1986, um 
novo § 2", renumerando-se o atual § 22 

como§ 32: 

'Art. 303. • ........................................... .. 
§ 22 Esgotados os meios coercitivos le

galmente previstos, a aeronave será classifi
cada como hostil, fiCando sujeita à medida 
de destruição, na forma da legislação espe
cífica.' 

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

E o Substitutivo aprovado pela Comissão o foi 
nos seguintes termos: 

'Art. 12 Inclua-se, no texto do art. 303, 
da Lei n• 7.565, de 19 de dezembro de 
1986, o seguinte parágrafo, renumerando-se 
o atual § 2": 

§ 2" Esgotados os meios coercitivos le
galmente previstos, a aeronave será classifi
cada como hostil, f~cando sujeita à medida 
de destruição, nos casos dos incisos do ca
put do artigo e após autorização do Presi
dente da República ou autoridade por ele 
delegada. 

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

Verifico. que a proposta original, oriunda do Po
der ExecutivÔ;'. centrada em tratar da medida de 
destruição de aeronave hostil, não. buscou. alterar 
o contido no § 22--,do art. 303 da lei· n" 7.565/86, 
mas apenas renuríierá-lo para § 32• Assim, a ex
pressão 'parágrafo anterior'. constante do ·referido 
dispositivo, ficaria sem sentido, uma vez que o § 22 

que se quis introduzir não mencionou nenhuma au
toridade. 

O texto do Substitutivo da Comissão condi
cionou a medida de destruição de que trata o Pro
jeto à autorização do Presidente da República ou 
autoridade por ele delegada. Nada acrescentou 
sobre a redação do § 22 do art. 303 da lei, que, 
igualmente, apenas viria a ser renumerado. Assim 
é que o Substitutivo veio a padecer da mesma im
precisão, o que foi reconhecido e corrigido por 
Emenda de Redação aprovada em Plenário com o 
seguinte teor: 
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"Emenda de Redação 

No atual § 22 do art. 303 da Lei 7.565, 
de 1986, onde se lê: 'parágrafo anterior,' 
leia-se 'parágrafo primeiro'." 

Registro, por fim, que o Parecer do Relator, 
Deputado José Genoíno, a par de não poder referir
se ao mérito do Projeto, eis que ofertado em nome 
da Comissão de Constituição de Justiça e de Reda
ção, nos termos do art. 54 do Regimento Interno da 
Câínara dos Deputados (aspectos de constitucionali
dade e juridicidade da matéria), é meramente opina
tivo, ·e obviamente não vincula a Comissão e nem 
tampouco o Plenário desta Casa, que, como acen
tuado, resolveu a imprecisão identificada no Projeto 
com a aprovação da Emenda de Redação transcrita. 

E é relevante acrescentar que o Deputado 
José Genoíno houve por bem ratificar seu posiciona
mento, estando registrado nas notas taquigráfiCas: 

•o SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -
Tem V. Ex.1 a palavra. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presi
dente, trata-se de uma questão de forma. 

O substitutivo da Comissão de Defesa 
Nacional introduz o § 22. 

O que é o § 22 da atual lei fiCa sendo o 
§ 32• E a remissão ao parágrafo anterior é 
referente ao§ 12. A redação deve ser a se
guinte: 

'A autoridade mencionada no§ 12 res
ponderá por seus atos quando agir com ex
cesso de poder ou com espírito emulatório.' 

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -
Há uma emenda de redação. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO- Exatamente. 
Estou apenas comunicando emenda de re
dação dentro do substitutivo da Comissão 
de Defesa Nacional. • 

Assim, sendo e com a devida vênía, tenho que 
o texto do Projeto de Lei n.2 1.229, de 1995, tal 
como encaminhado ao Senado Federal, reflete o 
que restou aprovado pela Câmara dos Deputados, 
não padecendo de qualquer vício que imponha a sua 
retificação, a qual, pelas razões expostas, indefiro. 

Ofrcie-se ao Senado Federal comunicando-lhe 
que o texto do Projeto em causa fica expressamente 
ratificado por esta Decisão. 

Em 20-5-97.- Michel Temer, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
· O parecer preliminar da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional concluiu pela realiza
ção de diligência junto à Câmara dos Deputados, 
que já foi atendida conforme consta dos avulsos dis
tribuídos, e pela audiência da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, Parecer da Comissão de Cons
tiuíção, Justiça e Cidadania, que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N277, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, em resposta a consulta 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre a constitucionali
dade do Projeto de Lei da Câmara n2 47, 
de 1996 (n2 1.229, de 1995, na Casa de 
origem), que "Altera a Lei n2 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, para incluir hipóte
se de destruição de aeronave". 

Relator: Senador Romeu Tuma 

1-Relatório 

Vem a esta Comissão, para exame, qilestão 
suscita pela Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, quanto à constitucionalidade do Pro
jeto de Lei da Câmara n2 47, de 1996 (nº 1.229/95 
na Casa de Origem), de iniciativa do Poder Executi
vo, que 'Altera a Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 
1986, para incluir hipótese de destruição de aerona
ve', notadamente "em face dos mandamentos ins
culpidos no artigo 52, caput e incisos XXXV e XLVII, 
a, da Carta Magna'. 

A proposição pretende alterar o art. 303 "da Lei 
n2 7.565/86- Código Brasileiro de Aeronáutica-CBA, 
introduzindo dispositivo que permite destruição de 
aeronave considerada hostil, inclusive civil, após au
torização do Presidente da República ou autoridade 
a quem este delegar. Prevê, ainda, que responde 
pelos excessos cometidos a autoridade aeronáutica 
que vier a ordenar diretamente a destruição. 

É o seguinte o teor do dispositivo do CódigÓ 
Brasileiro de Aeronáutica alterado, com as alteraçõ
es que o presente projeto objetiva: 

• Art. 303. A aeronave poderá ser deti
da por autoridades aeronáuticas, fazendá
rias ou de polícia federal, nos seguint8$ casos: 

I - se voar no espaço aéreo com infra
ção das convenções ou atos internacionais, 
ou das autorizações para tal fim; 
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11 -·se entrando no espaço àéreo brasi
leiro, desrespeitar a obrigatoriedade de pou
so em aeroporto internacional; 

III - para o exame dos certificados e 
outros documentos indispensáveis; 

IV - para averiguação de sua carga no 
caso de restrição legal (art. 21); 

V- para averiguação de ilícito. 
§ 1º A autoridade aeronáutica poderá 

empregar os meios que julgar necessários 
para compelir a aeronave a efetuar o pouso 
no aeródromo que lhe for indicado. 

§ 2º [proposto] Esgotados os meios le
galmente previstos, a aeronave será classifi
cada como hostil, ficando sujeita à medida 
de destruição, nos casos dos incisos do ca
put deste artigo e após autorização do Presi
dente da República ou autoridade por ele de
legada. 

§ 32 [proposto] A autoridade menciona
da no § 12 responderá por seus atas quando 
agir com excesso de poder ou com espírito 
emulatório." [observações nossas]. 

li-Análise 

Pela leitura da mensagem do Executivo, perce
be-se, claramente, que a principal preocupação da 
iniciativa é aumentar a capacidade ·de resposta a 
atos ilícitos, ilegais e perigosos praticados por aero
naves no espaço aéreo brasileiro, em desacordo 
com as normas vigentes ao País, decorrentes de 
seu ordenamento penal e administrativo interno. ou 
dos tratados, acordos e convênios de ·que o Brasil 
seja parte. Ao lado da preocupação precípua com a 
preservação da integridade do tenritório e da segu
rança nacional, a proposição reflete o crescente cui
dado com o banditismo internacional e com o crime 
organizado transfronteiras, cujo combate e repres
são, em particular em pafses com a extensão de 
fronteiras marítimas e terrestres como no Brasil- em 
particular na Amazônia - requerem medidas ade
quadas e atualizadas. 

Dificilmente se poderá considerar, nos dias de 
hoje, que o crime organizado em larga escala, dis
pondo de recursos financeiros surpreendentemente 
abundantes e de meios de transporte sofisticados, 
não represente grave risco à segurança nacional -
de qualquer país. 

O conteúdo semântico da palavra hostil, em
pregada na proposição, é: contrário, adverso, inimi
go, agressivo, provocante. 

A exposição de motivos que acompanha a men
sagem do Executivo faz as seguintes considerações: 

'"'A nível naciona1, o ordenar;;e,-;t.-: }arfai· 
co cuidou de disciplinar ( ... ) o indispensável 
embasamento legal para preservar a inviola
bilidade do espaço aéreo, com propósito de 
impedir seu uso, por parte de aeronaves e 
outros engenhos aéreos, para a prática de 
atos hostis ou atentatórios contra a seguran
ça da Nação hrasileira. 

................................................................ 
A atribuição de fazer cumprir os diver

sos dispositivos legais ( ... ) cabe, em primeira 
instância, à Força Aérea Brasileira. 

A missão constitucional ( ... ) a Lei Com
plementar 69/91 (. .. ) o Código Brasileiro dé 
Aeronáutica ( ... ) atribuem ao Ministério da 
Aeronáutica e à Força Aérea em especial, 
inequívocas responsabilidades, no tocante à 
Defesa Aeroespacial. · · ' 

Ocorre, porém, ( ... ) recebida a ordem 
de pouso, as aeronaves (. .. ) podem adotar 
procedimento diverso, seja tentando evadir
se, seja assumindo atitudes agressivas( ... )" 
(grifos nossos) 

Fica claro que o sentido pri.ncipal da. palavra 
hostil, como entendido pelos Ministros da Justiça e 
da Aeronáutica, signatários da Exposição .de Motivos 
- EM nº C-004/GM-3, e que, de resto, aj)licar-se-ia 
no caso da proposição, implica o 'cometimento de 
atas .ou a capacidade e iminência de cometê-los, 
que coloquem em risco a segurança nacional ou se 
constituam em ameaça palpável à nossa soberania. 
Num s.entido secundário, hostil aplJçar-se:iá ·a quem 
manifestasse atitude agressiva .. A~ inf.~ admi
nistrativas, como as listadas nos incisos do art. 303 
da· CBA, ou penais, por si só, d\fíc.ilinente cc;mstituir
se-iam em ameaça à segurança nacional. Essas in
frações, aliás, não necessariamente chegarn a se re-
vestir de atitude agressiva. · 

Constata-se, no próprio texto da exposiÇão de 
motivos, que a classificação de hostil vem a ser emJ 
pregada, em primeira linha, com relação·i:i àerórià: 
ves militar<.s ou desenvolitendo atividàdes 'de ttàtUre~ 
za militar, num quadro de relações turbulentas ot.i· 
rompidas entre Estados. Para as aeromives ciVis,' o 
enquadramento no conceito de hostil requer a cons
tatação específica da manifestação de atitude agres~ 
siva ou de óbvia manobra de evásão, após advertên
cia formal. 

O direito internacional aceita, ainda, como en
quadradas no conceito de aeronave militar hostil, 
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aquelas que forçarem a penetração no espaço aéreo 
de óutro país, em desacordo com as normas inter
nas deste, mesmo num quadro de relações normais 
entre Estados e, nesse caso, a aeronave ficaria su
jeita à destruição. Em qualquer hipótese, por certo, a 
concreta decisão de ordenar tiro de destruição é 
muito delicada sob qualquer ponto de vista. 

Quanto à atitude agressiva, em determinadas 
situações que a justifiquem, a lei já admite a destrui
ção da aeronave agressora com fundamento no ins
tituto jurídico da legítima defesa própria ou de tercei
ros, seja ela civil ou militar. 

A intercepção de aeronaves -o que vale, aliás, 
para outros tipos de veículos - decorre do estrito po
der de polícia e de defesa que o ordenamento jurídi
co define aos diversos órgãos responsáveis pela se
gurança e pela defesa nacionais. A exigência de 
controle, de acordo com os requisitos definidos, no 
caso em espécie, pelos incisos do art. 303 do CBA, 
somente provocaria situação extrema se e somente 
ocorrer recusa de obtemperar. A hostilidade consti
tuir-se-á, assim, na medida em que o comportamen
to da aeronave - que obviamente não age por si só, 
mas apresenta à constatação empírica as decisões 
de seus pilotos ou de quem dá a estes instruções -
significar recusa de obedecer àá autoridade consti
tuída na República e representada pela(s) aerona
ve(s) interceptadora(s). As previsões do atual CBA, 
contudo, não contemplam a situação extrema da 
evasão delituosa ou mesmo de um ataque, normal
mente não esperado de aeronave civil. Assim, o pro
jeto tende a suprir lacuna legal, de modo a retirar do 
quadro das possibilidades o abuso eventual de um 
servidor que, em situação tão complexa e delicada 
quanto a da intercepção, se considerasse titular de 
presumível "direito" de destruir aeronaves e matar 
(executar) pessoas por decisão própria. 

Os autores da EM deixam clara sua inseguran
ça diante dessa situação, quando dizem: 

"Configurado um impasse de tal ordem 
(desobediência manifesta à ordem de pou
so), segundo as Normas da Defesa Aeroes
pacial em vigor, cabe ao interceptador exe
cutar o tiro de aviso e, in extremis, o tiro de 
destruição ( .... }. Todavia, o texto do Código 
Brasileiro de Aeronáutica não traduz, com a 
devida clareza, a idéia de que em situações 
extremas serão aplicadas às aeronaves in
fratoras, ainda que civis, medidas tão rigoro
sas •. "(Grifos nossos} 

Essa insegurança é perfeitamente compreensí
vel, porque a ação contra uma aeronave civil requer 

avaliação complexa do que seria "resposta a ato 
hostil". A alteração proposta, tal como adotada no 
projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, prevê 
medida rigorosíssima, que inclui a morte de pes
soas, e reserva a decisão à mais alta instância da 
República: ao Presidente e a quem este delegar tal 
faculdade. O texto mantém o necessário alerta quan
to à responsabilidade da autoridade decisora. 

É indubitável que uma ação desta natureza co
metida contra uma aeronave civil, sob o argumento 
da possibilidade de que ela esteja realizando atas ilí
citos, ou, menos ainda, realize vôo não autorizado 
ou desobedecendo normas administrativas de proce
dimento se reveste de gravidade extrema. É preciso 
compreender-se que um eventual tiro de "destrui
ção" somente poderia ser autorizado em hipótese de 
renitência clara do advertido e resistência contumaz 
à autoridade republicana no cumprimento de seu de
ver de defesa e polícia. As principais conseqüências 
de tal ação, mesmo se fala em aeronave, são para 
a(s} pessoa(s) que nela se encontrem. Não se trata, 
por certo, de rito sumaríssimo de reinserção camu
flada de pena capital no quadro legal brasileiro. A 
autorização legal que o presente projeto formula limi
ta-se a instituir previsão legitimador:a da ação de de
fesa e de polícia que o servidor público, civil ou mili
tar, por vezes é obrigado a adotar, no interesse pú
blico. Os procedimentos de aproximação, advertên
cia e sinalização precedem a reação da autoridade 
pública à ação hostil da aeronave interceptada. 

No caso do presente projeto, do ponto de vista 
estritamente formal, por conseguinte, não se fere na 
intentio legis as disposições constitucionais referi
das pela ilustre Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional: 

• Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção qualquer natureza, garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi
dentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXV - a lei não excluirá da aprecia
ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito; 

XLVII- não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra 

( ... }; 

Nas operações habituais de defesa e polícia, 
ademais, freqüentemente se reage com base em 
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meras evidências ou indícios, às vezes em meras 
suposições. No caso examinado, nenhuma reação 
do poder público, por seus agentes interpostos, po
deria chegar à gravidade do previsto no § 2º propos
to para o art.. 303 do CBA, sem explícita formação 
do juízo por parte do Presidente da República ou por 
seu preposto delegado específico para a questão. 
Dessa forma afasta-se igualmente a eventual dúvida 
sobre o abuso do agente público executor de or
dens, pois a decisão da autoridade máxima da Re
pública, com fundamento no § 2º do art. 303 tal 
como enunciado no projeto sob exame, formalizaria 
a clara inexistência de qualquer crime, por tratar-se 
do estrito cumprimento de dever legal. 

A preservação de todos os direitos plenos do 
cidadão nacional e estrangeiro a bordo de aeronave 
hostil - pois somente a esta aplica-se a sanção ex
trema prevista no presente projeto - está garantida, 
desde que os ritos prudenciais de advertência, sinali
zação, persuasão e de pouso forçado tenham sido 
rigorosamente obedecidos. A tipificação da conduta 
abusiva ou emulatória, por parte da autoridade deci
sora, no próprio texto do projeto,· aponta para a res
pectiva responsabilização administrativa e penaL 

Nos termos expostos, o Projeto de Lei da Câ
mara nº 47, de 1996, não apresenta vício formal de 
inconstitucionalide relativamente aos arts. 52, caput, 
incisos XXXV e YLVII), cabendo à douta Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional examinar 
o mérito, a conveniência e a oportunidade deste pro
jeto, bem assim sua adequação aos padrões interna
cionais de regulação da defesa e polícia em matéria 
de combate ao crime organizado, notadamente ao 
narcotráfico e ao contrabando em larga escala. 

Sala das Comissões, 21 de janeiro de 1998. -
Presidente Bernardo Cabral, -, Relator - Jeffeson 
Peres - Romeu Tuma - Regina Assumpção -
Leomar Qu!ntanilha - Ramez Tebet - Antonio C. 
Valadares - Levy Dias - Francelina Pereira -
José Eduardo Outra - José Roberto Arruda -
Leonel Paiva - Beni Veras - Pedro Simon - Ro
mero Jucá-José Bianco. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania concluiu pela constitucionalidade do projeto. 

Concedo a palavra ao Senador José Agripino 
para proferir parecer sobre o mérito da matéria em 
substituição à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL - RN. Para pro
ferir parecer sobre o mérito da matéria) - Sr. Presi
dente, s..-s. e Srs. Senadores, foi-me dada a incum-

bência de apresentar o relatório de mérito do Projeto 
de Lei da Câmara nº 047/96, que trata do procedi
mento de destruição de aeronaves civis ou militares 
que possam ser consideradas hostis. 

A questão da constitucionalidade já foi exausti
vamente discutida, tanto na Câmara como no Sena
do, concluindo-se pela sua procedência. O projeto é 
portanto constitucional. Resta apreciar o mérito, e, 
na apreciação do mérito, gostaria de citar para V. 
Exó's um trecho do parecer do Deputado Elton Roh
nelt, da Comissão de Defesa Nacional da Câmara, 
que diz: 

"Na certeza da impunidade, em face 
da reconhecida ausência de disposição legal 
que autorize os interceptadores a uma ação 
repressiva concreta, o espaço aéreo brasilei
ro é diariamente agredido em sua soberania 
por inumeráveis aeronaves que nele ingres
sam ou trafegam clandestinamente, em os
tensivo desrespeito às leis do País. Na es
teira desses vôos, sabemos prosperar as 
atividades ilegais do narcotráfico, do contra
bando e do descaminho, o que não exclui, 
em tese, a possibilidade de que tais ações 
se constituam em concretas ameaças à nos
sa segurança externa•. 

Devo confessar a V. Ex"s. que, quando me foi 
entregue a tarefa de relatar esta matéria, hesitei em 
apresentar parecer favorável pelo fato de se tratar 
de destruição de aeronave, ainda que hostil. Devo 
acrescentar também um adenda: na proposta origi
nal da Câmara dos Deputados estava dito que o pro
jeto objetivava: 

"Esgotados os meios coercitivos legal
mente previstos, a aeronave será classifica
da como hostil, ficando sujeita a medida de 
destruição, na forma da legislação específica: 

Na Câmara dos DeputadQs foi oferecida uma 
emenda, que foi aprovada, produzindo o seguinte 
texto para o projeto de lei: 

"§ 22 Esgotados os meios coercitivos 
legalmente previstos, a aeronave será clas
sificada como hostil, ficando sujeita a medi
da de destruição, nos casos dos incisos do 
caput deste artigo e após autorização do 
Presidente da República ou autoridade por 
ele delegada. 

§ 32 A autoridade mencionada no§ 12 

responderá por seus atos quando agir com ex
cesso de poder ou com espírito emulatório. • 
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Isso me deu duas convicções. Primeira: o que 
se objetiva, na verdade, com esse projeto de lei é 
garantir ao território nacional instrumento de prote
ção para combate ao narcotráfico. Fundamentalmen
te isso. Não há objetivo belicoso ou militar. Há um 
objetivo civil pelo fato de compreendermos que o 
Brasil, pela sua extensão territorial e pela sua vizi
nhança, produtora de narcóticos, é um singular es
paço físico para escoamento e circulação de narcóti
cos. E pelo fato de ser um espaço singular, o País 
precisa ter uma legislação também singular- ainda 
que não exista em outros países - que o proteja, 
que proteja o Brasil do tráfico e da circulação de nar
cóticos. 

Na elaboração do meu relatório para defesa do 
mérito do projeto de lei, colhi alguns argumentos que 
quero colocar à Casa e que reputo importantes e in
teressantes. Se uma denúncia de transporte de ma
conha, cocaína ou heroína por via terrestre chega à 
Polícia Federal, que atitude essa vai tomar? Perse
guir a viatura sob denúncia. Se a viatura não atender 
ao alerta de que deve parar, o ataque se processará, 
usando inclusive arma de fogo, o que está autoriza
do aos agentes da Polícia Federal. O uso da arma 
na defesa dos interesses da sociedade não está su
bordinado à ordem de nenhuma autoridade maior, 
muito menos do Presidente da República O simples 
fato de preservar os interesses da sociedade faz 
com que a perseguição terrestre com o uso da arma 
de fogo ou o uso da força seja permitido a fim de es
tabelecer a coerção ao delito. 

Outro fato que me foi colocado é que já houve 
casos em que uma aeronave roubada foi localizada 
pelo proprietário que, de madrugada, pousou no 
aeroporto onde ela se encontrava. Quando dela se 
aproximou, foi objeto de ataque com arma de fogo 
de grosso calibre, usada para o abate de animais de 
altíssimo porte, fugindo em outra aeronave. A aero
nave roubada decolou em perseguição ao proprietá
rio, colocou-se paralelamente em velocidade igual, 
abriu fogo e obrigou o proprietário a pousar próximo 
a um quartel de polícia, onde continuou a usar a 
arma de fogo, sem que o proprietário, é claro, pu
desse se defender, porque não há nenhuma legisla
ção específica que o proteja. 

Com esses argumentos e observando o inte
resse nacional de se proteger contra o narcotráfico, 
consideradas as peculiaridades do espaço brasileiro, 
que se encontra muito próximo aos produtores de 
narcóticos, c manifesto o meu parecer favorável ao 
mérito do projeto e peço c o apoio e o voto de V. EX's 
para a sua aprovação. 

É o nosso reiatório, Sr. Presidente. 

É o seguinte o Parecer na íntegra: 

Relator: Senador José Agripino Maia 

I - Relatório 

Retoma à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, para exame de mérito, o Projeto de 
Lei da Câmara n2 47, de 1996, que altera a Lei n2 

7.565, de 19 de dezembro de 1986, para incluir hipó
tese de destruição de aeronave. 

Trata-se de iniciativa do Executivo, com o pro
pósito de preencher lacuna de nossa legislação 
aeronáutica e que, na Câmara dos Deputados, foi 
objeto de um substitutivo. 

A exposição de motivos que acompanha a 
mensagem presidencial é assinada pelos Ministros 
de Estado da Justiça e da Aeronáutica e refere-se 
às nossas necessidades de defesa aeroespacial, 
que implicam, em casos extremos, o procedimento 
de destruição de aeronaves, civis ou militares, que 
possam ser consideradas hostis. 

Com esse objetivo, o projeto originário do Go
verno visava à inclusão, no art. 303, da lei n.2 

7.565/86 de um novo parágrafo 22 , assim redigido: 

"Esgotados os meios coercitivos legal
mente previstos, a aeronave será classifica
da como hostil, ficando sujeita à medida de 
destruição, na forma da legislação específica." 

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi discu
tida e aprovada, mas na forma de um substitutivo, 
assim formulado: 

"Art.. 303. .. ................................... _ .... .. 

§ 22 Esgotados os meios coercitivos le
galmente previstos, a aeronave será classifi
cada como hostil, ficando sujeita à medida 
de destruição, nos casos dos incisos do ca
put deste artigo e após autorização do Pre
sidente da República ou autoridade por ele 
delegada. 

§ 32 A autoridade mencionada no § 12 

responderá por seus atos quando agir com 
excesso de poder ou com espírito emulatório." 

Nesta Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, o projeto ora apreciado foi objeto de 
um parecer do ilustre Senador Humberto Lucena, 
aprovado por seus Pares, que concluiu, com funda
mento no art. 138 do Regimento Interno do Senado 
Federal, pela remessa do processado à Câmara dos 
Deputados, para que ela retificasse ou ratificasse a 
redação do texto de seu substitutivo, em razão de 
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certas dúvidas levantadas quanto ao seu§ 32 , e pela 
audiência da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania desta Casa sobre a sua constitucionalida
de, em face dos preceitos contidos no art. 52 , caput 
e incisos XXXV e XLVII, a, da Carta Magna. 

Posteriormente, a Câmara dos Deputados, res
pondendo à indagação do Senado, ratificou integral
mente o texto do PLC n.2 47, de 1996, que, aprecia
do pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia do Senado foi considerado isento de vício formal 
de inconstitucionalidade relativamente ao art. 52, ca
put e incisos XXXV e XLVII, cabendo, portanto, a 
este colegiado, conforme determinação daquele ór
gão, "examinar o mérito, a conveniência e a oportu
nidade deste projeto, bem assim sua adequação aos 
padrões internacionais de regulação da defesa e po
lícia em matéria de combate ao crime organizado, 
notadamente ao narcotráfico e ao contrabando em 
larga escala. • 

É a tarefa a que nos propomos neste parecer. 

11 - Exame de Mérito 

É evidente que, quando se trata de violação do 
espaço aéreo, a primeira idéia que nos ocorre é a de 
soberania nacional absoluta, cuja preservação cabe, 
indubitavelmente, e em primeira instância, ao Minis
tério da Aeronáutica e à Força Aérea, em especial, 
sob o comando do Presidente da República. 

Tendo em vista a vastidão de nosso território, 
que, por força de atração, engloba o amplo espaço 
atmosférico sobrejacente, é sempre bom, oportuno 
e conveniente dotar o nosso país não só de equi
pamentos sofisticados e aptos para detectar qual
quer invasão aeroespacial, quanto de normas jurí
dicas adequadas e capazes, senão de prevenir, 
pelo menos, de impor sanções, com propriedade e 
presteza, a eventuais atas de agressão a nossos in
teresses. 

A propósito, é oportuno mencionar um trecho 
do parecer do Deputado Elton Rohnelt, da Comissão 
de Defesa Nacional da Câmara, que, a nosso ver se 
exprime de modo bastante incisivo: 

"Na certeza da impunidade, em face 
da reconhecida ausência de disposição legal 
que autorize os interceptares a uma ação re
pressiva concreta, o espaço aéreo brasileiro 
é diariamente agredido em sua soberania 
por inumeráveis aeronaves que nele ingres
sam ou trafegam clandestinamente, em os
tensivo desrespeito às leis do País. 

Na esteira desses vôos, sabemos 
prosperar as atividades ilegais do narcotráfi-

co, do contrabando e do descaminho, o que 
não exclui, em tese, a possibilidade de que 
tais ações se constituam em concretas 
ameaças à nossa segurança externa." · 

Por essas e outras razões, nossas autoridades 
aeronáuticas não têm sido negligentes no seu exer
cício diário de zelar pela soberania brasileira, a pon
to de, em certos organismos internacionais, serem 
mencionadas entre aquelas que advogam um con
ceito, para muitos ultrapassado, de soberania "sa
crossanta • ou absoluta. 

Assim proceder não é, sem dúvida, uma atitu
de incomum na comunidade internacional e pode-se 
mesmo dizer que isto é seguir a Convenção de Chi
cago sobre Aviação Civillntemacional, que estabele
ce, em seu art. 12 : 

"Os Estados Contratantes reconhecem 
que cada Estado tem soberania completa e 
exclusiva sobre o espaço aéreo sobrejacen
te a seu território.· 

Além disso, o art. 3, letra c, enfatiza: 

"Nenhuma aeronave estatal de um Es
tado Contratante pode sobrevoar o território 
de um outro ou nele aterrissar sem autoriza
·ção dada por meio de acordo especial ou de 
qualquer outro modo e segundo as condiçõ
es dessa autorização." 

É verdade que alguns acontecimentos lamen
táveis levaram a Assembléia da OACI a propor um 
novo artigo (art. 3º bis) à Convenção de Chi_c~go 
sobre a aviação civil internacional, com o Objetlvo 
de induzir os Estados Contratantes a se absterem 
de recorrer ao uso de armas contra aeronaves civis 
em vôo e a preservarem a vida das pessoas a bor
do e a segurança das aeronaves, em caso de inter-
ceptação. . 

É também certo que o Congresso Nac1onal, 
pelo Decreto Legislativo n.2 15, de 1986, aprovou 
o texto do Protocolo de Montreal, de 10 de maio 
de 1984, que visava a incluir na Convenção de Chi· 
cago o art. 32 bis supra mencionado que, ao que ~<:
rece embora tenha tido o seu instrumento de ratifi
cação depositado pelo Brasil junto à OA~I. ainda 
não foi devidamente promulgado pelo Presidente da 
República. . 

É que o art. 32 bis ainda não está e~ _VIgo~ pelo 
fato de necessitar de cento e duas ratiflcaçoes e 
muitos Estados ainda não lhe terem dado sua ade
são formal. 

O art. 38 da Convenção de Chicago dá a cada 
Estado Contratante o direito de não acatar certas 
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nonnas ou processos internacionais e o de adotar 
práticas diferentes, desde que notifique o fato à 
OACI, para que ela o comunique aos outros Esta
dos-membros. 

lnfonnou-nos a Assessoria Parlamentar do Mi
nistério da Aeronáutica "que o Sistema de Vigilância 
da Amazônia- SIVAM -,inclui, entre outras ativida
des, o policiamento aéreo, realizado com aeronaves 
armadas, no sentido de cumprir e fazer cumprir a le
gislação em vigor que respalda as ações destinadas 
à consecução e manutenção da nossa integridade 
territorial e da soberania nacional". 

Foi-nos remetido também o texto do Decreto 
Legislativo n. 2 824, de 24 de abril de 1996, do Presi
dente da República do Peru, que, no contexto da le
gislação peruana de combate ao narcotráfico, con
tém um artigo semelhante ao proposto no PLC n.º 
47, de 1996. 

Diz o seguinte: 

"Art. 7º No cumprimento de suas fun
ções, a Força Aérea do Peru está facultada 
a interceptar as aeronaves nacionais e es
trangeiras que sobrevoem o espaço aéreo 
nas zonas cocaleras, com vistas a estabele
cer sua identificação, natureza do vôo e des
tino final. Se a aeronave interceptada se ne
gar a proporcionar a infonnação solicitada 
ou a acatar as detenninações das autorida
des aeronáuticas, será passível das medi
das de interdição apropriadas, que incluem a 
sua derrubada. Se, como conseqüência des
ta intervenção, apresentam-se indícios de 
tráfico ilícito de drogas, será o fato, imediata
mente, levado ao conhecimento da Polícia 
Nacional e do Ministério Público para os 
efeitos legais." 

III- Voto 

Do exposto conclui-se que, quanto ao mérito, 
o presente projeto também se recomenda. Sua 
conveniência e oportunidade decorrem da necessi
dade urgente de impedir que nosso País se trans
fonne em rota preferencial de tráficos ilícitos, com 
todo o rol de danos e desgastes que tais práticas 
podem produzir. Zelar pela integridade territorial e 
exercer soberania pennanente sobre os espaços 
sob nossa jurisdição é um dever inarredável das 
autoridades nacionais e, sem dúvida, ates emula
tórios de subalternos serão impedidos se, confor
me assegura o projeto, somente o Presidente da 
República receber da lei a faculdade de ordenar me-

didas de destruição de aeronaves hostis, em nosso 
espaço aéreo. 

A clareza dos termos do decreto peruano evi
dencia que a luta contra o narcotráfico não é apenas 
nossa e que a medida ora proposta se confonna aos 
padrões utilizados por outras nações na defesa do 
território e na luta contra o contrabando, o narcotráfi
co e o crime organizado. 

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

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

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

vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

(*) PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N247, DE 1996 

(N2 1.229195, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

AHera a Lei n.2 7.565, de 19 de de
zembro de 1986, para incluir hipótese de 
destruição de aeronave. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º O art. 303 da Lei n. 2 7.565, de 19 de de

zembro de 1986, passa a vigorar acrescido de um 
parágrafo, numerado como § 22, renumerando-se o 
atual § 22 como § 32 , na forma seguinte: 

"Art. 303. . ........................................... . 

§ 2º Esgotados os meios coercitivos le
galmente previstos, a aeronave será classifi
cada como hostil, ficando sujeita à medida 
de destruição, nos casos dos incisos do ca
put desse artigo e após autorização do Pre
sidente da República ou autoridade por ele 
delegada. 

§ 3º A autoridade mencionada no§ 12 

responderá por seus ates quando agir com 
excesso de poder ou com espírito emula
tório.' 

(') Refeito para anexar o Oficio n.• 440197. da Câmara dos Depu· 
lados. encaminhando a diligência solicitada. 
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Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 31, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 89, de 1998- art. 336, b) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de 

Lei do Senado nº 156, de 1997) 

Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 
1997 (nº 2.226/96, na Casa de origem), que 
revoga o parágrafo único do art. 442 da 
Consolidação das Leis do trabalho - CL T, 
aprovada pelo Decreto-lei n2 5.452, de 12 de 
maio de 1943 (vínculo empregatício). 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N°124, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 352, inciso 11, do Regimento 

Interno, requeremos a extinção da urgência concedi
da para o Projeto de Lei da Cãmara n.2 31, de 1997 
(n.2 2.226/96, na Casa de origem), que revoga o pa
rágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis 
do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.• 
5.452, de 12 de maio de 1943 (vínculo empregatício). 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Jader Barbalho - José Eduardo Outra - Hugo Na
poleão - Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria volta à Comissão de Assuntos So
ciais. 

Fica prejudicada a apreciação do item 3 da 
pauta, que tramitava em conjunto. O item fica adiado 
e a matéria volta à Comissão de Assuntos Sociais, 
nos termos do Requerimento n2 124/98, de extinção 
da urgência. 

É o seguinte o item adi~do: 

-a-
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 156, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 89, de 1998- art. 336, b) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de 

Lei da Câmara n2 31, de 1997) 

Projeto de Lei do Senado n2 156, de 1997, de 
autoria do Senador Júlio Campos, que altera a reda-

ção do parágrafo único do art. 442 da Consolidação 
das Leis do Trabalho e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães) 
-ltem4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 2, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos termos do Re
querimento n2 82, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 2, de 1998 (nº 
3.097/97, na Casa de origem), de iniciativa 
do Supremo Tribunal Federal, que cria, 
transforma e extingue cargos e funções no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Supre
mo Tribunal Federal, e dá outras providên
cias, tendo Parecer sob nº 64, de 1998, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, Relator: Senador Josaphat Marinho, 
favorável com Emenda nº 1-CCJ, que apre
senta. 

Passa-se à discussão em conjunto do projeto e 
da emenda em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pala
vra, está encerrada a discussão. 

Votação do projeto sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Votação da Emenda nº 01 da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, que tem parecer 
favorável. 

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

Rejeitada. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 2, DE 1998 
(N.2 3.097197, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Supremo Tribunal Federal) 

Cria, transforma e extingue cargos e 
funções no Quadro de Pessoal da Secre
taria do Supremo Tribunal Federal, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Rcam criados, no Quadro de Pessoal da 

Secretaria do Supremo Tribunal Federal, cento e vin
te e oito cargos de provimento efetivo de Analista Ju-
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diciário, oitenta ·e nove de Técnico Judiciário, e se
tenta e um de Auxiliar Judiciário, integrantes das car
reiras judiciárias de mesma denominação. 

Art. 22 Ficam criadas, transformadas e extintas, 
no mencionado Quadro de Pessoal, Funções Comis
sionadas - FC, na forma dos Anexos I e 11 desta lei e 
nos níveis e quantitativos neles indicados. 

Parágrafo único. As FC-01 a FC-06 são priva
tivas de servidores que tenham vínculo efetivo 
com a Administração Pública e pelo menos dois 
terços do quantitativo dessas funções destina-se 
aos ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pes
soal do Tribunal. 

Arl 32 O Supremo Tribunal Federal baixará as 
instruções necessárias à aplicação desta lei. 

Art. 42 As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão à conta das dotações orçamentá
rias consignadas ao Supremo Tribunal Federal no 
Orçamento Geral da União. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrá-

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA Nº 1 

"Art. 3º É facultado ao Supremo Tribu
nal Federal transformar funções comissiona
das, bem como aHerar suas denominações, 
desde que disso não resuHe acréscimo de 
despesa." 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Apenas para que 
a Mesa possa conciliar a rejeição da emenda com a 
conclusão do parecer. O parecer foi declarado apro
vado sem impugnação, e a emenda foi rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 
-Vota-se o projeto separado da emenda justamente 
para que isso não aconteça. Não é o parecer que se 
vota, mas o projeto. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)
Está declarado o resuHado? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Está declarado o resultado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)
Peço apenas que faça constar meu voto mantendo o 
parecer. Votei do ponto de vista institucional. Caso 

depois se resolva que prevalecerá uma razão de 
conveniência, fico solidário com o parecer de caráter 
institucional que proferi na Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senador Josaphat Marinho votou favorável à 
emenda que foi aprovada na Comissão. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Car1os Magalhães) 
-Item 5: 

Discussão em turno único do Projeto 
de Lei da Câmara nº 1, de 1998 (nº 
2.749/97, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidente da República, que dispõe so
bre a criação e extinção de cargos no Insti
tuto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial e no Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial, tendo Parecer fa
vorável, sob nº 47, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Regina Assumpção. 

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

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 1, DE 1998 
(N2 2..749/97, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a criação e extinção 
de cargos no Instituto Nacional de Metro
logia, Normalização e Qualidade Indus
trial e no Instituto Nacional da Proprieda
de Industrial. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam criados nas Carreiras para a 

área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei 
n.º 8.691, de 28 de julho de 1993, oitenta cargos 
de Nível Superior para o Quadro de Pessoal do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial, e sessenta para o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, na forma do 
Anexo I. 

Art. 2º Ficam extintos duzentos e vinte e cin
co cargos vagos, sendo cento e sessenta no Insti
tuto Nacional de Metrologia, Normalização e Ouali-
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dade Industrial, e sessenta e cinco no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, conforme o 
Anexo 11. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 132, de 1997 (n º 
524/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo-Quadro de Coo
peração Económica, Industrial e para o 
Desenvolvimento, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Italiana, em 
Roma, em 12 de fevereiro de 1997, tendo 
Parecer favorável, sob nº 70, de 1998, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional, Relatara: Senadora Regina As
sumpção. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.2132, DE 1997 

(N2 524197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo-Quadro 
de Cooperação Econõmica, Industrial e 
para o Desenvolvimento, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Italiana, 
em Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo-Qua

dro de Cooperação Económica, Industrial e para o 
Desenvolvimento, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 
1997. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer ates que possam 

resultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem 
c:>mo quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. · 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação 

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

Discussão, em turno único, do Proje
to de Decreto Legislativo nº 144, de 1997 
(nº 527/97, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Coopera
ção Cultural, celebrado entre o Governo da 
Republica Federativa do Brasil e o Gover
no da República Oriental do Uruguai, em 
Rivera, em 16 de outubro de 1996, tendo 
Parecer favorável, sob nº 71, de 1998, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional, Relator: Senador Pedro Si
mon. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

penmanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2144, DE 1997 

(N2 527/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração Cultural, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Oriental do Uru
guai, em Rivera, em 16 de outubro de 
1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de 

Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Golfemo da Re
pública Oriental do Uruguai, em Rivera, em 16 de 
outubro de 1996. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
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resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem8: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 4, DE 1998 

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

Discussão, em turno único, do Proje
to de Decreto Legislativo n2 4, de 1998 (n2 

450/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova os textos da Declaração Constituti
va e dos Estatutos da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, assinados 
em Lisboa, em 17 de julho de 1996, tendo 
Parecer favorável, sob n2 65, de 1998, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional, Relator. Senador Artur da Tá
vota. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 

Em votação. 

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

Aprovado. 

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

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nll4, DE 1998 

(Nll450197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os textos da Declaração 
Constituti-.ta e dos Estatutos da Comuni
dade dos Países de Língua Portuguesa, 
assinados em Usboa, em 17 de julho de 
1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 FICam aprovados os textos da Declara

ção Constitutiva e dos Estatutos da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa, assinados em Lisboa, 
em 17 de julho de 1996. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão dos referidos Estatutos, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria constante do item 9 da Ordem do Dia, 
de acordo com o disposto no art. 383, alínea •g•, do 
Regimento Interno, deve ser apreciada em sessão 
pública, procedendo-se à votação. por escrutínio se
creto. 

-Item 9: 

PARECER N2 74, DE 1998 
Escolha de autoridade 

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

Discussão, em turno único, do Pare
cer n2 74, de 1998, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania sobre a Men
sagem n2 92, de 1998 (n2 127/98, na ori
gem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome 
do General-de-Exército José Enaldo Ro
drigues de Siqueira, para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar na 
vaga decorrente da aposentadoria do Gene
ral-de-Exército Antonio Joaquim Soares Mo
reira. 

Discussão do parecer em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
De acordo com o disposto no art. 383, com

binado com o art. 291, V, do Regimento Interno, 
a votação deve ser procedida por escrutínio se
creto. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
Peço aos Srs. Senadores que se encontram 

em seus gabinetes que venham ao plenário para vo
tar. Teremos ainda duas votações de caráter secreto 
a serem feitas. 

(Procede-se à votação.) 
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.. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 64 Srs. Senadores. 

Houve duas abstenções. 
Total: 66 votos. 
Aprovado o nome do General José Enaldo Ro

drigues Siqueira. 
Será feita a comunicação ao Senhor Presiden

te da República. 
A Ata registrará os votos dos Srs. Senadores 

Pedro Simon, José Samey, Ney Suassuma e Rome
ro Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-As matérias constantes dos itens 1 O e 11, nos ter
mos do Regimento Interno, serão apreciadas em 
sessão secreta. 

Solicito aos senhores funcionários as providên
cias necessárias, a fim de que seja respeitado o dis
positivo regimentaL 

(A sessão transforma-se em secreta às 
16h5Bmin. e volta a ser pública às 
17h16min.) 

São os seguintes os itens aprovados na ses
são secreta: 

-10-
MENSAGEM Nº 80, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem nº 80, de 1998 (nº 46/98, na ori
gem), pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado o nome do Senhor Mario 
Augusto Santos, Ministro de Primeira Classe do 
Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Ucrânia. 

-11-
MENSAGEM Nº 83, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem nº 83, de 1998 (nº 90/98, na ori
gem), pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado o nome do Senhor Syne
sio Sampaio Goes Filho, Ministro de Primeira Clas
se do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Portuguesa. 

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

Sobre a mesa. parecer oferecendo a redação 
final que será lido pelo Sr. 1 º Secretário, Senador 
Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seg,uinte: 

PARECER N2 78, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 132, de-1997 (n2 524, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 132, de 1997 (n2 

524, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Econô
mica, Industrial e para o Desenvolvimento, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Italiana, em Roma, em 12 
de fevereiro de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de feverei
ro de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presiden
te - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Carlos Patro
cínio - Lucídio Portella - Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER Nº 78, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 1998 

Aprova o texto do Acordo-Quadro 
de Cooperação Econômica, Industrial e 
para o Desenvolvimento, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Haliana, 
em Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o É aprovado o texto do Acordo-Quadro 

de Cooperação Económica, Industrial e para o De
senvolvimento, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que possam re
sultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mónio nacionaL 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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. O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2125, DE 1998 

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

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n2 132, de 1997 (n2 

524/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo-Quadro de Cooperação Económica, 
Industrial e para o Desenvolvimento, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Italiana, em Roma, em 12 de fe
vereiro de 1997. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Aprovado o requerimento passa-se a imediata 
apreciação da redação final. 

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

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer oferecendo redação final 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário Senador Ronaldo 
Cunha lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 79, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 144, de 1997 (n2 527, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 144, de 1997 (n2 

527, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo de Cooperação Cultural, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Oriental do Uru
guai, em Rivera, em 16 de outubro de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 11 de fe
vereiro de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Carlos 
Patrocínio - Lucídio Portella - Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N2 79, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2,1998 

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração Cultural, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Oriental do Uruguai, 
em Rivera, em 16 de outubro de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 2 É aprovado o texto do Acordo de Coo

peração Cultural, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Oriental do Uruguai, em Rivera, em 16 de outubro 
de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

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

secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 126, DE 1998 

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

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n.2 144, de 1997 (n.2 

527/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Cultural, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Oriental do Uruguai, em Ri
vera, em 16 de outubro de 1996. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Carlos Patrocínio. 

REQUERIMENTO N2126, DE 1998 

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

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo' n2 144,·, de 1997 
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(nQ 527/97, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo de Cooperação Cultural, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República Oriental do Uruguai, 
em Rivera, em 16 de outubro de 1996. 

Sala.das Sessões, 11 de fevereiro de 1998.
Carlos Patrocínio. 

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

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

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

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

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

- Sobre a mesa. parecer oferecendo redação final que 
será. lido pelo Sr. 12 Secretário Senador Ronaldo Cunha 
Uma 

É lido o seguinte: 

PARECER N.2 80, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n. 2 4, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n.2 4, de 1998 (n.2 

450, de 1997, na Câmara dos Deputados), que aprova 
os texto.s da Declaração Constifutiva e dos EstaMos 
da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, as
sinados em Lisboa, em 17 de julho de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de feverei
ro de 1998. -Antônio Carlos Magalhães, Presiden
te - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Carlos Patro
cínio - Lucídio Portella - Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N.2 80, DE 1998 

Aprova os textos da Declaração 
Constitutiva e dos Estatutos da Comuni
dade dos Países de Ungua Portuguesa, 
assinados em Lisboa, em 17 de julho de 
1996. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.2 , DE 1998 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 São aprovados os textos da Declaração 

Constitutiva e dos Estatutos da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, assinados em Lisboa, 
em 17 de julho de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão da Declaração e Estatutos referi
dos, bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Fede
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao património nacional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

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

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 127, DE 1998 

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

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n2 4, de 1998 (n2 

450/97, na Câmara dos Deputados), que aprova os 
textos da Declaração Constitutiva e dos Estatutos da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, as
sinados em Lisboa, em 17 de julho de 1996. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Carlos Patrocínio. 

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

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

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

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

- Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Senador 
Guilherme Palmeira 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL 
Para uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, 
S~s. e Srs. Senadores, neste próximo fim de sema
na, o Presidente Fernando Henrique Cardoso visita 
Alagoas, um Estado tão sofrido e carente de muita 
assistência. Esperamos que, além do que vai levar, 
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Sua_ Excelência nos surpreenda com mais alguma 
coisa. 

O Presidente, em sua visita a Alagoas, cumpri
rá dois programas de inauguração de obras públicas 
da maior relevância para o nosso Estado, que bene
ficiará também, de forma significativa, a economia 
sergipana. Trata-se, em primeiro lugar, da subesta
ção Teotónio Vilela, no Município de Messias, um 
empreendimento da Chesf que exigiu investimentos 
de 70 milhões de reais e que integra o novo sistema 
de transmissão Rio Largo I - Freitas Neto, com ex
tensão de 121 quilómetros, com inversão de mais de 
26 milhões. Essas duas iniciativas, além de garantir 
o suprimento de energia até o ano 2007, permitirá a 
geração de cerca de dois mil empregos diretos e em 
tomo de sete mil indiretos, atendendo o consumo in
dustrial da região metropolitana de Maceió, do inte
rior de Alagoas, e das cidades sergipanas de Aqui
dabã, Jaboatão, Propriá, Ilhas das Flores e Neópolis. 
O segundo é a inauguração da adutora do sertão, 
que vai proporcionar abastecimento e a melhoria das 
condições económicas de uma vasta, rica e dinâmi
ca região de meu Estado, abrindo novas perspecti
vas de desenvolvimento agroindustrial, que são es
senciais ao progresso de Alagoas. 

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, cumpro o 
dever de assinalar que a execução de metas do Go
verno Federal em relação à produção e distribuição 
de energia em meu Estado, no ano do cinqüente
nário da Chesf, representa o resgate de um com
promisso que se deve tanto à ação administrativa 
do Governo Fernando Henrique Cardoso quanto à 
orientação serena, dinâmica e enérgica do Ministro 
Raimundo Brito, das Minas e Energia, e à continui
dade dos esforços da Chesf para cumprir sua des
tinação histórica, em que é de justiça proclamar a 
continuidade administrativa assegurada pela ges
tão tanto de seu atual Presidente, Dr. Mozart de 
Siqueira Campos, quanto de seu antecessor, Dr. 
Sérgio Moreira. Basta assinalar que nos últimos 
quatro anos o estado viu aumentada sua capaci
dade de transformação de energia em nada menos 
de 466"/o, um recorde na história económica do Esta
do. 

São empreendimentos que, aliados à ingente 
tarefa de saneamento económico que se está ope
rando em virtualmente todos os Estados do Brasil, 
com a renegociação das dívidas estaduais, e à solu
ção do angustiante problema dos bancos estaduais, 
preparam-o- Brasil para um processo de modem
izaçâo institucional que é visível e cujos benefícios 
começam a produzir frutos em todo o País. 

Pode-se prever que estamos apenas iniciando 
a superação dos históricos desafios que nos fizeram 
perder uma década. Mas não podemos renunciar a 
reconhecer que o Brasil tem rumo, materializa um 
projeto político sem paralelo em nossa história con
temporánea e se prepara para um salto qualitativo 
em que as refomnas já empreendidas e as que esta
mos materializando, com o concurso e a participa
ção do Congresso Nacional, abrem novos caminhos 
e perspectivas em nosso futuro. 

No caso do Nordeste, em que é essencial as
segurar os recursos de infra-estrutura que hão de 
sustentar o seu desenvolvimento, a estas iniciativas 
de cunho económico juntam-se os benefícios da es
tabilidade política e institucional e os programas so
ciais que estão reduzindo, de forma acentuada, os 
índices de mortalidade infantil, aumentando as pers
pectivas educacionais e melhorando o desempenho 
dos indicadores de bem-estar, a despeito do muito 
que ainda resta por fazer. Os investimentos estraté
gicos do Programa Brasil em Ação são essenciais 
para revertermos este quadro, e alegra-me constatar 
que estamos, aos poucos, mas de maneira segura, 
vencendo as nossas limitações históricas. Esta é a 
razão por que, ao fazer este registro, Sr. Presidente, 
quero deixar patente o reconhecimento dos nordesti
nos e, muito particularmente, do Estado de Alagoas 
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem 
damos, com o maior orgulho e o nosso sereno reco
nhecimento, as boas-vindas em sua histórica visita, 
que tanto honra Alagoas e o povo alagoano. 

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

Durante o discurso do Sr. Guilherme 
Palmeira, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha 
Uma, 1" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha lima) -
Concedo a palavra ao Senador Otoniel Machado, 
por permuta com o Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr's. e Srs. Senadores, ao se aproximar o término do 
período de convocação extraordinária do Senado da 
República, não poderia deixar de, publicamente, enal
tecer o trabalho produtivo, fundamental para o destino 
do País, que esta Casa realizou neste período. 

A aprovação das diversas matérias do mais 
alto interesse nacional demonstra que o Senado 
está dando respostas precisas às exigências da po
pulação brasileira. Assim, cumpre o seu propósito 
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maior de garantir, com os demais Poderes, a estabi
lidade e a plena govemabilidade do País. 

Ao cumprir com inegável espírito público, uma 
ampla agenda de definições históricas, o Senado 
consolida a credibilidade que vem construindo a partir 
da abnegação e do esforço cole!ivo de seus Pares. 

Aqui, mais uma vez se firmam os preceitos irre
tocáveis que consagram esta Casa como o espaço 
privilegiado da democracia e das grandes decisões 
nacionais. 

Apesar das previsões pessimistas dos críticos 
de plantão, podemos, com muito orgulho, exibir ao 
País o resultado de uma ação realmente positiva, 
que faz desta convocação extraordinária um marco 
na construção de um novo estágio na vida da socie
dade brasileira. 

O ápice desse processo, sem dúvida, foi a 
aprovação da reforma administrativa requerida pelo 
conjunto da sociedade brasileira. Consagrando uma 
posição firme e corajosa, o Senado finalmente pode 
oferecer ao País as condições de que necessita 
para readequar o seu aparelho de Estado. Isso signi
fica racionalidade, modernização e uma substancial 
economia interna. Aspectos que, certamente, vão 
colaborar na melhoria da qualidade de vida da popu
lação: o objetivo maior do esforço que agora se reali
za. 

A reforma administrativa sustenta o novo e 
avançado modelo de gerenciamento público. Um 
modelo que, basicamente, voltará à atividade estatal 
para o atendimento das prioridades sociais, como 
educação, saúde e segurança. 

Este modelo que todos perseguimos visa, so
bretudo, alcançar um serviço público sempre mais 
eficiente. Um serviço público desburocratizado e 
que, de fato, faça do Estado um agente social em 
larga escala, capaz de dar respostas precisas para 
os inúmeros males que atormentam uma Nação que 
ainda não conseguiu superar o problema crónico da 
fome e da miséria. 

O que está em jogo é a capacidade do Con
gresso Nacional no sentido de dar respostas aos de
safios da era presente. Importa, sobretudo, assegu
rar que a estabilidade económica seja definitiva. A 
Nação brasileira não mais admite retrocessos. Está 
consciente de que a conquista da paz social depen
de da solidez das relações económicas. A aprova
ção das reformas constitucionais acena claramente 
nesta direção. Visa sepuHar o velho e o atraso. 
Aponta para o presente e o futuro. Indica a possibili
dade real de erguer uma nação mais justa e mais 
solidária. Uma nação que saiba carrear os frutos do 

trabalho de todos, para beneficiar a imensa legião de 
excluídos que forma a maior de nossas dívidas: a dí
vida social. 

Tenho a clara compreensão de que não vamos 
solucionar os dilemas da falta de escolas, de postos 
de saúde, de habitação, sem as imprescindíveis re
formas, que agora vão se tomando realidade. A bu
rocracia brasileira foi concebida para encerrar o pa
pel do Estado em si mesmo. Os recursos públicos 
acabam sendo engolidos pelo fantasma da irraciona
lidade. A teia dos privilégios concentra benefícios 
nas mãos de poucos, enquanto o grosso da popula
ção continua padecendo na pobreza crónica. 

É preciso ter claro, portanto, que as reformas 
que passarão a ser aplicadas pelo País são em favor 
do povo. Inserem-se no esforço geral pala constru
ção da verdadeira prosperidade económica. Visam 
dar ao Estado as condições de que necessita para 
realmente acudir os mais pobres, os que nada têm. 

As reformas, sobretudo, possibilitam o fim da 
atrofia do Estado. Oferecem a liberdade de que o 
governante precisa para corrigir distorções e injusti
ças. Devolvem o otimismo de que o Brasil precisa 
para aprofundar-se com desenvoltura na complexa 
globalização. 

O Brasil não seria competitivo se continuasse 
amarrado àqueles dogmas constitucionais que atro
fiam a ação do Poder Público. Não se pode vencer a 
crise com o País engessado. É preciso consolidar al
ternativas inteligentes e sintonizadas com as carên
cias da sociedade. Somente assim poderemos em 
breve proclamar um novo tempo de progresso e 
bem-estar social. 

O Senado, com certeza, continuará na van
guarda dessa maratona em favor do Brasil e de seu 
povo. Se muito fizemos, muito há por fazer_ Basta 
perseverar e seguir em frente. 

Com o equilíbrio e o grande senso de respon
sabilidade que fundamentam a ação de cada Parla
mentar, pudemos, nesta Convocação Extraordinária, 
demonstrar que aqui existem homens e mulheres 
realmente preocupados com os destinos do Brasfl e 
dispostos e empreender os maiores sacrifícios para 
domar as dificuldades e construir uma vida melhor 
para as gerações do presente e do futuro. 

O que importa é prosseguir no processo de 
transformações em curso no País, fazendo do traba
lho o lema fundamental de nossas ações e manten
do o comportamento patriótico e democrático, aluan
do sempre em prol da dignidade e da cidadania. 

É o que o Brasil espera de nós! 
Muito obrigado. 
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... O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva por per
muta com o Senador Eduardo Suplicy. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AG. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, minhas 
senhoras e senhores, é com tristeza que venho a 
esta tribuna fazer algumas observações sobre uma 
acusação perversa contra a memória e a honra do 
ecologista e sindicalista Chico Mendes. 

Conheci Chico Mendes em 1979, quando eu 
ainda era adolescente, num curso de lideranças polí
ticas da CPT realizado na Paróquia Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição. A partir daí, começamos 
uma longa jornada que só teve fim em 1988, mais 
precisamente no dia 22 de dezembro. 

Vivi ao lado de Chico Mendes os seus dramas 
como pessoa, como político e como sindicalista e sei 
que as acusações publicadas na revista Veja não 
são verdadeiras. 

Faço esse registro com tristeza porque, neste 
ano, no mundo todo e no Brasil, todos estamos tra
balhando na homenagem que faremos à memória de 
Chico Mendes por sua luta em prol da Amazônia, 
pautando o Brasil nas grandes questões ambientais 
no plano internacional. 

Nessa homenagem que está sendo chamada 
de "Dez anos sem Chico", queremos fazer um balan
ço dos avanços conquistados e dos problemas que 
continuam sem resposta e que foram assinalados 
por Chico, embora fosse ele um trabalhador simples, 
um seringueiro. 

Lamento o fato de que a memória e a honra do 
Chico tenham merecido esse tipo de matéria de uma 
revista importante como a Veja, que tem um grande 
número de leitores e que tem dado uma contribuição 
inquestionável à democracia e à informação neste 
País. Surpreende-me que a mesma revista que re
centemente fez uma matéria longa sobre a Amazô
nia, abordando as dificuldades e os desafios que en
frentamos na região, agora publique apenas a ver
são do Delegado Maurício Sposito, segundo a qual 
Chico Mendes era um colaborador da Polícia Fede
·ral. Tendo conhecido Chico Mendes, tenho absoluta 
certeza de que essas acusações não são verdadei
ras. 

Estranha-me que essa acusação reapareça 
neste momento. Ela foi feita há dez anos, mais preci
samente dezesseis dias antes do assassinato de 
Chico Mendes pelos meios de comunicação do Esta
do do Acre, e teve uma resposta dura do acusado. 
Aliás, até hoje, nós, que éramos amigos e compa-

nheiros do Chico Mendes, não entendemos porque o 
Delegado Maurício Sposito chamou-o de "seu cola
borador". Talvez isso tenha ocorrido porque Chico 
Mendes - um sindicalista -, juntamente com o Bispo 
Dom Moacyr Grechi, um advogado e membro da 
CPT- Comissão Pastoral da Terra, tenha sido o pri
meiro a entregar a carta precatória, vinda de Umua
rama, que determinava a prisão de Darty e seu ir
mão. 

Alegando que o documento estava aberto e 
que qualquer pedido dessa natureza tinha de estar 
em envelope selado, o Delegado disse que não po
dia tomar qualquer providência. 

Quando o documento foi expedido pelo Juiz de 
Xapuri, os Alves já haviam fugido. Lamentavelmente, 
depois da fuga, ocorreu o assassinato de Chico 
Mendes. Isso porque Darty ficou com ódio ao saber 
que Chico Mendes havia feito a Justiça se movimen
tar para que a carta precatória com seu pedido de 
prisão chegasse até o Estado do Acre. 

Chico Mendes, depois, foi acusado de ser cola
borador; mas ele dava informações sobre aqueles 
que poderiam matá-lo. Entretanto, providências não 
foram tomadas. 

Agora, ser chamado de colaborador, nos ter
mos postos na entrevista, é aviltante à memória de 
Chico Mendes, é dizer que ele fazia isso em troca de 
gasolina ou de passagem de ônibus. Pelo amor de 
Deus! 

Não vou ficar aqui lastimando, Sr. Presidente, 
porque a memória de Chico é maior que todas essas 
coisas. Ele foi morto, mas talvez existam aqueles 
não conformados com o fato de que a sua memória 
permaneça viva - só posso entender essas declara
ções como uma tentativa de assassinar também a 
memória de Chico Mendes. 

Não sei qual foi o contexto dessa entrevista, 
não sou especialista em fazer estudos dessa nature
za, mas estranho alguns de seus pontos. Na entre
vista, é dito que Chico Mendes pediu um porte de 
arma à Polícia Federal -quando poderia tê-lo feito à 
Polícia Civil - por ser amigo ou por já conhecer o de
legado Sposito. Essa acusação não procede! Chico 
Mendes pediu um porte de arma à Polícia Federal 
porque viajava por este País afora e precisava desse 
porte em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Acre, 
aonde quer que fosse e a UOR o perseguia onde ele 
estivesse. Além disso, o porte de arma não poderia 
ter sido expedido pela Polícia Civil porque não teria 
validade em Brasília, São Paulo e Riq__de Janeiro e 
não porque Chico Mendes tivesse quafcjber tipo de 
deferência ou amizade com quem quer que seja. 
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·. Questiona-se, na entrevista, com que freqüên
cia os encontros aconteciam. Responde Sposito que 
aconteciam uma vez por mês, de quarenta em qua
renta dias. No mesmo trecho, em seguida, é dito que 
os encontros aconteciam de forma tranquila, no sin
dicato, na casa de Chico Mendes etc ... Quer dizer, 
há muitas contradições nessa entrevista. Repito: não 
sei o contexto em que ela foi realizada. 

Passo a ler- não sei se conseguirei enxergar
alguns de seus trechos. 

Pergunta o entrevistador 

"Veja - Com que frequência os senho
res se encontravam?" 

Sposito - Uma vez por mês ou uma 
vez a cada quarenta dias, não sei ao certo. 
Eram sempre conversas muito objetivas, 
nunca muito demoradas." 

Em seguida, no mesmo parágrafo, eis a per
gunta do repórter: 

"Veja: -Os encontros eram secretos? 

Sposito - Esqueçá o que viu nos fil
mes. Estive com ele na sede do sindicato 
em Xapuri durante o horário comercial. Fui a 
sua casa, e ele esteve na superintendência 
da Federal em Rio Branco. Simples assim. • 

Num momento, eram encontros reservados de 
quarenta em quarenta dias, com conversas curtas e 
objetivas; no outro, com essa tranqUilidade toda. Há 
muitas contradições no que está posto aqui. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, na en
trevista é dito que Chico Mendes prestava colabora
ção porque ia à Bolívia e observava o que acontecia 
naquele país. O Chico fazia denúncias às autorida
des, ao Governador, ao Bispo, ao Superintendente 
da Polícia Federal, ou a quem quer fosse, pelos di
reitos dos trabalhadores brasileiros que ainda vivem 
aos milhares na Bolívia e que fá são massacrados. 
Eles não têm os mesmos direitos e, muitas vezes, 
são perseguidos por estarem naquele território sem 
a cidadania boliviana e por não serem reconhecidos 
naquele país. São seringueiros, mas, por não terem 
tido apoio nos lugares onde viviam, principalmente 
no meu Estado, foram obrigados a morar no país vi
zinho, na Bolívia, muitas vezes, sofrendo persegui
ções terríveis. 

Chico Mendes denunciava as condições de 
vida dessas pessoas, mas não prestava qualquer 
tipo de trabalho à Polícia Federal com relação ao 
Sendero luminoso ou a quem quer que seja. 

O entrevistador faz a seguinte indagação: 

"Veja - Por que, na sua opinião, Chico 
Mendes lhe passava informações? 

Sposito - Arriscaria dizer que Chico 
Mendes não queria radicalismos na região, 
com medo de que os excessos pudessem 
colocar seus companheiros em dificuldade. 
E aí entregava para a polícia informações 
sobre o que lhe parecia exagerado. Não 
vejo outro motivo". 

Portanto, Chico Mendes era um homem tran
quilo, não radical, um homem que tinha medo de 
que seus companheiros embarcassem em alguma 
aventura de radicalismo, inclusive, era uma pessoa 
muito ponderada, tanto é que os embates eram fei
tos de forma pacífica. Participei de vários deles. Não 
levávamos sequer um facão, a não ser para quebrar 
ouriço de castanha para comer quando estávamos 
com fome. Entrávamos nos locais das derrubadas 
com os nossos corpos, e não com armas. Chico era 
uma pessoa ponderada. 

Contudo, na mesma coluna, após ter dito que 
Chico fazia isso com medo de radicalismo, o entre
vistador pergunta: 

"Veja - Sendo ele tão especial para o 
senhor, como é que ele ficou tão vulnerável 
e morreu nas mãos dos fazendeiros?" 

A resposta é um pouco longa, mas o que vou 
dizer não sai do contexto: 

"Sposito - Todas as vezes em que 
Chico Mendes me telefonou ou veio até mim 
pedindo alguma providência, tomei, dentro 
das limitações da estrutura da Polícia Fede
ral no Acre e da minha responsabilidade. 
Chico Mendes me pediu certa feita um porte 
de arma para ter consigo um revólver calibre 
38. Poderia ter pedido para a Polícia Civil, o 
que é mais comum, mas entendeu por bem 
de pedir a quem já conhecia. O porte foi ex
pedido em janeiro de 1988 e cassado cinco 
ou seis meses depois. Esse porte de arma 
me traria uma grande dor de cabeça mais 
tarde. Como Chico Mendes era um agitador 
de primeira e andava aparecendo armado 
em locais públicos, achei por bem cassar 
seu porte." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, onde está 
o homem ponderado que fez denúncias, que entre
gou pessoas, mas tinha medo de radicalismos? No 
parágrafo que acabei de ler é dito que Chico Mendes 
era um radical, que teve o porte de arma cassado 
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porque se temia que cometesse algum tipo de radi
calismo. O Chico Mendes não teve mais direito ao 
porte de arma porque ele poderia agir, talvez, em le
gítima defesa Todavia, ele morreu de forma covar
de, foi assassinado, sem segurança, sem proteção. 

Àlguns dias antes de eu viajar para São Paulo 
-quando ele morreu eu não estava no Acre -, cami
nhando da casa dele até a sede do sindicato, ele me 
disse exatamente o seguinte: 'Não tem jeito, compa
nheira, agora eles vão me pegar'_ Eu disse: 'Chico, 
vamos até Rio Branco, vamos falar com Dom Moa
cyr Grechi, com a Imprensa'. Ele respondeu: "Não 
adianta, quando faço isso as pessoas dizem, nos 
meios de comunicação, que digo isso para me pro
mover. Eles só vão acreditar que querem me matar 
quando eu morrer'. Foi uma das frases mais tristes 
que já ouvi da boca de um ser humano, abandona
do, desprotegido, impotente. 

Aceitar essas acusações é aceitar que se mate 
o Chico duas vezes, é aceitar que se faça contra ele 
aquilo que os seus assassinos desejavam que acon
tecesse, ou seja, eliminá-lo para acabar com essa 
história de Movimento de Seringueiros e União de 
Povos da Floresta, para transformar a Amazônia em 
uma grande festa, onde se possa derrubar árvores, 
tirar madeiras, queimá-las e substituir homens por 
bois. Era isso o que unia as pessoas contra Chico e 
suas idéias. Alguns conseguiram a vitória, ao man
char seu corpo de sangue e levá-lo à morte. Espero 
que essa mancha não se estenda à sua honra e me
mória. Estou aqui nesta tribuna para evitar que isso 
aconteça, assim como milhares de pessoas - tenho 
certeza - se levantam, indignadas, neste momento. 
Chico Mendes é maior que todas essas mesquinha
rias que lhe são feitas. 

Repito, não sei o contexto em que essa entre
vista foi feita; nem porque pessoas que o conheciam 
não foram entrevistadas. Creio que seja uma tentati
va para desmoralizá-lo após dez anos de sua morte 
justamente no momento em que estamos preparan
do uma homenagem à memória de um dos home'ns 
mais importantes da Amazônia. 

Essa mesma denúncia foi feita há dez anos, e 
tivemos de ir à imprensa para contestá-la, inclusive 
essa matéria saiu até no Jornal do Brasil. Assim, 
não podemos chamar essa matéria de requentada, 
mas de cremada E isso deveria ter sido feito junto 
com Chico Mendes. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP) - Per
mita-me V. ~ um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT - AC) -
Ouço o aparte do nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP) -Se
nadora Marina Silva, V. Ex" dá o testemunho de 
quem conheceu muito proximamente Chico Mendes, 
porquanto companheira de muitas batalhas ao lado 
do principal líder seringueiro da História do Brasil, 
aquele que conseguiu, em que pese o sacrifício de 
sua morte, chamar a atenção do mundo para a luta 
dos que, ao mesmo tempo em que querem preser
var a floresta amazónica, desejam permitir que o ho
mem possa usufruir de sua riqueza, ensinando-o 
como não destruir a floresta e seus ingredientes. Co
nheci Chico Mendes e do pouco que pude estar com 
ele sempre verifiquei a sua integridade, o seu 
modo de ser. Mas V. E;,c§ fala com o conhecimento 
muito mais profundo de quem vivenciou com ele 
as suas batalhas, participou de movimentos so
ciais e a maneira como tantas vezes ele organizou 
os homens e as mulheres da floresta amazónica 
para impedir que houvesse aquelas grandes derru
badas e para também mostrar que era possível 
aos seringueiros, aos que trabalham na extração 
da borracha, conseguir viver daquela riqueza, 
mas, sobretudo, sabendo preservar a floresta 
amazónica. O testemunho de V. Ex", diante dare
portagem que procura destruir Chico Mendes, exa
tamente por ocasião do décimo aniversário da sua 
morte, é da maior importância, e certamente mui
tos dos amigos de Chico Mendes - e mesmo mui
tos de seus adversários, que· o acabaram respei
tando- são gratos a V. Ex", assim como eu, como 
membro do Partido dos Trabalhadores, porque 
consideram da maior relevância esse registro. Por
tanto, agradeço a V. Ex", Senadora Marina Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC)
Agradeço o aparte de V. ~-

Sr. Presidente, qualquer documentação apre
sentada como tentativa de prova para essas acusa· 
ções, no mínimo, pode caracterizar que, em alguns 
momentos, as correspondências de Chico Mendes 
foram violadas. Chico Mendes falava respeitosamen
te com as autoridades e com o Superintendente da 
Polícia Federal. Falava também com Governadores 
e com jornalistas. Foi até aos Estados Unidos. Para 
muitas pessoas, ele pedia socorro. Não é justo que 
ele apareça nessa situação aviltante de prestar infor
mações. Prestar informações, ser um colaborador, 
nos termos aqui postos, é aviltante para qualquer 
pessoa que tenha um compromisso de respeito a 
suas idéias e a seus ideais, ainda mais quando se 
diz que Chico Mendes fazia isso em troca de gasoli
na. Fica até ridículo falar, mas Chico Mendes não ti
nha nem carro. Só se a gasolina fosse para beber. 
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Chi<;o Mendes não era incendiário, aliás, lutou a vida 
inteira contra os incêndios na Amazônia. 

Essa acusação feita a Chico Mendes é aviltan
te à sua memória, à sua família, aos seus compa
nheiros, à sua luta. Por isso, venho a esta tribuna, 
com tristeza, para defender a honra de Chico Men
des, porque em vários momentos se tentou desmo
ralizá-lo. Em alguns casos, como pessoa, usando a 
sua família; em outros, tentou-se desmoralizá-lo jun
to aos seus companheiros; depois, com essa história 
de colaborador, também se tentou desmoralizá-lo 
junto aos companheiros, junto à esquerda, junto às 
pessoas que o respeitavam. Na época, não foi pos
sível. Aliás, só sei que, no período em que discutiam 
a morte de Chico Mendes, existiam duas posições: 
uma que defendia matá-lo, e a outra que defendia a 
sua desmoralização. Foi vitoriosa a que conseguiu a 
eliminação. Por várias vezes, pessoas tentaram des
moralizar Chico Mendes. Lamento que, nesse caso 
específico, a pessoa a desmoralizá-lo tenha uma im
portante função pública e que, à época, tinha a res
ponsabilidade pública, o dever institucional de prote
ger a vida do Chico, e a quem, i:le forma completa
mente desprotegida e despretensiosa, ele buscou 
quando foi entregar a carta pessoalmente, junto com 
O. Moacir Grechi, como que a dizer: "Agora temos 
como tirar o Darli da perseguição a mim e aos serin
gueiros. Temos como evitar que ele nos mate. Che
gou um pedido de Umuarama, dizendo que ele é as
sassino. Ele pode ser preso pelos crimes que come
teu em Umuarama e, assim, não vai me matar: 

Entregou a carta, mas havia um problema téc
nico: ela estava aberta, quando deveria estar selada. 
Sendo assim, esperou-se para seguir pelos trâmites 
legais. Enquanto isso, Darli fugiu e depois, com ódio, 
disse na frente do delegado: ·o Chico Mendes está 
pegando no meu pé. Nem a minha mulher pega no 
meu pé. Ele vai pagar caro por isso." Disse isso na 
frente de um delegado! Dias depois, Chico Mendes 
pagou muito caro, com a sua vida. 

Por isso, conhecendo Chico e sabendo da sua 
história, não aceito que, além do seu corpo mancha
do de sangue, agora se tente manchar sua honra e 
sua memória. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento ln
temo, concedo a palavra ao Senador Levy Dias, 
para uma comunicação inadiável. S. Ex'l dispõe de 
cinco minutos. 

O SR. LEVY DIAS {PPB - MS. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr!ls. e Srs. Senadores, em novembro do 

ano passado fiz um pronunciamento nesta Casa so
bre a crise que se esboçava no Paraguai. Expliquei 
as razões desse pronunciamento, e uma del~s. a 
mais forte, pelos laços que nos une ao Paraguai há 
muitos anos; por mais de cem mil famílias brasileiras 
que vivem e trabaiham no Paraguai e por milhares 
de famílias paraguaias que vivem e trabalham no 
Brasil; por uma fronteira seca de mais de mil quilô
metros que formam a divisa do Brasil com o Para
guai, especificamente do Estado de Mato Grosso do 
Sul. Meu pronunciamento dizia respeito a esta crise 
que, nos úHimos dias, nos mostra que poderá condu
zir o Paraguai a sair do regime democrático. 

O Sr. Uno Cesar Oviedo, candidato registrado 
do Partido Colorado à Presidência do Paraguai, 
constitui-se hoje no único preso político da área do 
Mercosul. Condenado a ficar preso trinta dias, está 
preso há quase sessenta dias; é um preso político. 
O Presidente criou um Tribunal para julgá-lo e todos 
sabemos nesta..Casa o que significa o Presidente 
criar um Tribunal para julgar um adversário. Preso 
político; candidato registrado; a democracia no Para
guai está sendo ameaçada, falando-se abertamente 
em prorrogação das eleições, o que seria um fatal 
golpe de estado. 

Faço um apelo às autoridades brasileiras, es
pecialmente ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que com certeza está sendo informado, 
passo a passo e com absoluta isenção de tudo 
que ocorre hoje no Paraguai, por intermédio do 
nosso Embaixador Bernardo Pericás Neto, para 
que adote uma ação efetiva pela manutenção da 
democracia, das eleições livres e que seus resulta
dos sejam respeitados pelas autoridades do nosso 
vizinho país amigo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s. e 
Srs. Senadores, considero o problema do desempre
go grave ameaça à política de estabilidade monetá
ria implantada pelo Plano Real, e disso deve con
vencer-se o Governo, a fim de que desenvolva firme 
ação de combate á situação ora prevalecente no 
País, para que o agravamento não venha a colocar 
a opinião pública em desacordo com as diretrizes 
governamentais. 

O pacote econômico, recentemente imposto à 
Nação, não deu esperanças ao setor. Ao contrário, 
trouxe, em seu bojo, medidas que vão onerar a con-
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diçã.ó de desempregados, além de ter posto em risco 
milhares de empregos. 

A recessão que se avizinha terá consequên
cias sociais de tal magnitude, que difícil será o retor
no à posição anterior, que já não era promissora. 

Sem estabilidade social, não haverá como sus
tentar, por muito tempo, a rígida política económico
financeira em execução pelo nosso Governo. Um 
crescimento moderado, como o que temos tido, exa
cerbará o problema, sem a mínima dúvida, de modo 
perigoso. 

Essa é a razão pela qual o desemprego tem 
constituído permanente preocupação de trabalhado
res e empregadores, unidos na reivindicação de efi
caz ação governamental, objetivando a criação de 
novos empregos, que é uma exigência da paz social. 

Por assim entender, Sr. Presidente, a Confede
ração Nacional da Indústria, por intermédio do Con
selho de Política Industrial e Desenvolvimento Tec
nológico, realizou amplo estudo da questão, sob a 
coordenação do economista José Guilherme Almei
da dos Reis, conforme publicação intitulada Empre
go na Indústria - Evolução Recente e uma Agenda 
de Mudanças. Na referida análise, é ressaltado que 
•o desemprego custa caro de várias formas: para os 
indivíduos desempregados, representa sofrimento e 
privação de consumo; para a sociedade, significa 
perda de produção e de consumo, além de custos 
sociais que dificilmente podem ser medidos; para os 
governos, representa mais despesas e menos recei
tas, agravando o desequilíbrio fiscal". 

As mudanças que vêm ocorrendo no País, a 
partir de 1989, têm resultado em alterações na estru
tura de emprego, na economia e principalmente na 
indústria, uma vez que esta última é a mais exposta 
à dura concorrência internacional e, precisamente, a 
mais atingida com o esforço de modernização da 
economia brasileira. 

Por essa razão, com apoio do Conselho de Re
lações do Trabalho e Desenvolvimento Social, o 
Conselho Nacional da Indústria promoveu amplo es
tudo do problema, no afã de colaborar para o seu 
bom conhecimento e, assim, apresentar sugestões 

· para maior geração de empregos. 
Na apresentação do estudo a que me refiro, 

encontramos a definição do objetivo a ser alcança
do, pelo esforço conjunto de Governo e Nação: 

"Retomada do crescimento sustentado, flexibili
zação das leis trabalhistas, políticas de apoio a sela
res empregadores de mão-de-obra e fortes investi
mentos em educação e treinamento emergem como 
as estratégias básicas para a geração de empregos. 

Todas estas questões vêm merecendo exame 
profundo por parte da Confederação Nacional da In
dústria nos últimos anos e serão objeto de análises 
ainda mais detalhadas no futuro. Estaremos contri
buindo, assim, para enfrentar um dos desafios mais 
graves deste fim de século: a geração de empre
gos.• 

Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, o re
cente ataque especulativo contra a moeda brasileira 
não há de ter deixado dúvida alguma sobre os riscos 
a que estaremos expostos, caso não tenhamos com
petência ou capacidade para decisões que não mais 
podem ser adiadas. A firme ação do Governo elimi
nou, de imediato, os riscos a que estivemos expos
tos. 

Seu custo foi elevado e se tomará incalculável, 
se a brutal elevação de juros persistir além do dese
jável. E não é com agitação nos campos e nas me
trópoles, nem com divisões e lutas políticas, que ul
trapassaremos, com segurança. as ameaças que 
ainda nos rondarão, enquanto dúvidas subsistirem 
sobre o que somos e o que queremos. 

Aos especuladores de ontem, o Governo res
pondeu com um desdobrar de ações de fôlego, cujos 
resultados ainda não podem ser avaliados- A sorte 
do Governo e do País está em causa, e já se perdeu 
tempo em demasia. 

Projetas como os das reformas administrativa e 
da previdência têm que ter sua tramitação concluída, 
bem como outras proposições no âmbito do Con
gresso ou há algum tempo em estudo no Executivo. 

Entre elas, há que ressaltar a tão necessária 
reforma fiscal que reorganize as finanças públicas, 
permitindo-nos a elaboração de orçamentos equili
brados, indispensáveis a que nos preparemos para 
novo impulso em nosso desenvolvimento e, assim, 
para a geração de empregos que atendam às novas 
demandas que nos sobrevêm a cada ano. 

Não será mais, Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Se
nadores, por meio de subterfúgios que caminhare
mos em segurança. Há mais de uma década, o ser
viço público, que já tivemos em alta qualidade, vem 
sendo erodido, com enormes danos para o País. 

Os novos impostos e os acréscimos nos exis
tentes, o simples recurso a soluções do tipo CPMF 
ou Fundo de Estabilização Financeira não fazem 
com que nos imponhamos perante o exterior. O mo
mento é de realizações e de decisões que possibili
tem a reorganização político-administrativa do Brasil 
e não atinjam a classe média e a classe trabalhado
ra com ônus quase insuportáveis. 
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Não se concretizando - e com pleno acerto -
estas, devemos temer pelo nosso futuro próximo, 
pois perdido estará o respeito ao Brasil perante o ex
terior, além da confiança nele depositada. 

Sr. Presidente, Sr'ls. e Srs. Senadores, feliz
mente, dispomos de especialistas perfeitamente ap
tos à elaboração do que é necessário à nossa plena 
modernização. Nossos problemas, nossas deficiên
cias há muito são conhecidos e exaustivamente es
tudados. O instante é de decisões, tanto por parte do 
Executivo como do Legislativo, das quais decorrerão 
seguramente mudanças igualmente necessárias no 
âmbito do Judiciário, vítima, como os demais Pode
res, da crise que nos envolve há tantos anos. 

Acradito na possibilidade de um esforço co
mum que nos permita ultrapassar problemas que vi
mos debatendo há tantos anos e que não mais se
rão procrastinados sem graves conseqüências. 

Devo dizer, aqui, que reputo a reforma fiscal, 
há tanto reclamada pelo País, base para todo esfor
ço permanente de crescimento e modernização do 
Brasil. Somente ela nos permitirá sair de uma situa
ção quase de ficção, com o estabelecimento de nor
mas que hão de ser duradouras, para que realmente 
atendam aos reclamos nacionais. 

A unanimidade em tomo dessa urgência há 
que possibilitar um ponto de equilíbrio nas discor
dâncias existentes em questão fundamental para 
verdadeira modernização do Brasil. Não é cabível 
que continuemos com orçamentos de faz-de-conta, 
o que implica inexistência de planejamento global 
para o País. 

Após estas rápidas considerações a que me 
senti impelido pelo ataque à estabilidade de nossa 
moeda, competentemente enfrentado pelo Governo, 
passo ao assunto que me levou a inscrever-me para 
ocupar esta tribuna: o desemprego. 

Há uma década, o Brasil está sendo vítima de 
constante queda nos índices de emprego, que já al
cançam níveis bastantes preocupantes, conforme se 
constata a cada dia na simples leitura de nossa im
prensa. 

O estudo da questão nos é facilitado pela 
abundância de dados confiáveis de que dispomos, 
graças a estatísticas de órgãos governamentais ou 
privados. E as estatísticas não se contradizem. 

Todas apontam para uma queda expressiva do 
emprego no setor industrial - aquele que, tradicional
mente, possibilitava aos brasileiros bons salários -
no decorrer de toda a década, em magnitudes que 
variarr. cr.tre 35,3%, no caso da pesquisa domiciliar, 
e 18,3%, no caso de dados provenientes da Lei nº 

4.923. Constatamos que está realmente caindo o 
emprego. 

Em decorrência das mudanças impostas pela 
globalização de nossa economia, determinativas da 
rápida modernização tecnológica de nossa indústria, 
com conseqüente redução de empregos, não há 
como reverter esses índices. Isso, porque somente o 
desenvolvimento acelerado nos permitiria mudar 
esse quadro, cujas conseqüências sociais não po
dem ser ignoradas. É o bem-estar dos brasileiros e, 
mais do que isso, a estabilidade imprescindível à 
paz social que o desemprego põe em xeque. 

Também aqui há muito o que fazer, conforme 
abundantes estudos de órgãos governamentais ou 
não, entre os quais destaco aquele a que já me refe
ri, realizado por deliberação da Confederação Nacio
nal da Indústria, sob a coordenação do economista 
José Guilherme Almeida dos Reis, devidamente en
caminhado a todos os órgãos e setores interessados 
no problema. 

O trabalho a que venho aludindo, em sua parte 
conclusiva, apresenta um capítulo sobre políticas e 
estratégias para a geração de empregos, analisa o 
custo da mão-de-obra e alternativas de flexibiliza
ção, inspira-se nas experiências internacionais de 
flexibilização, cujos bons ou maus resuHados nos 
convém conhecer. Finalmente, alude ao grande de
safio com que nos deparamos para a efetiva mod
ernização brasileira: a Justiça do Trabalho. Neste 
capítulo, examina a questão da jornada do trabalho, 
enfatizando a ilusão dos que pregam menos horas 
de trabalho como fonte de maior abundância de em
pregos, bem como os contratos provisórios; sublinha 
a importância decisiva da educação e do ensino 
para o futuro dos brasileiros e encenra com o item 
"apoio a setores geradores de emprego". 

A importância do emprego é decisiva não só 
para patrão e empregado, mas para todo país que 
almeje situar-se entre os desenvolvidos, daí consti
tuir, pode-se dizer, autêntico plano de governo, tan
tos são os desdobramentos da questão_ 

Aqui, Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, 
deparamo-nos com autêntico desafio: ampla revisão 
de nossa legislação trabalhista, simplificando-a ao 
máximo em prol do crescimento, de forma a assegu
rar direitos básicos de quem trabalha, afastando 
obstáculos ao crescimento e à modernização do 
Brasil. 

A questão relativa à Justiça do Tra:..a,no, que 
tanto custa aos cofres públicos, terá que ser repen
sada, pois não pode o Brasil possuir, a cada ano, mi
lhões ela causas trabalhistas, que, nos Estados Uni-
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dos. são cerca de 75 mil, na França,' 60 mil e, no Ja
pão, não vão além de mil. 

Da mesma forma, somos o único país que dá à 
Justiça do Trabalho poderes para dirimir disputas de 
natureza econômica, o que constitui aberração, até 
porque a economia é ciência que escapa aos que 
são preparados para lidar com a lei. 

Mais uma vez, o interesse nacional, tendo em 
vista o futuro, requer decisão de amplitude que re
mova, definitivamente, onerosíssimo instrumento de 
justiça social há muito ultrapassado, conforme se 
constata facilmente com o estudo do que ocorre hoje 
nos países do mundo desenvolvido. 

Enfim, Sr' Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, 
é necessário que se dê ao Estado aparelhamento 
moderno e que se remova, de uma vez por todas, o 
que, em setores diversos, há muito se tornou entra
ve e até mesmo empecilho ao avanço de um País 
destinado, por seus recursos naturais e população, a 
um futuro grandioso. 

Por isso, Sr' Presidente, Sri!s. e Srs. Senado
res, vim hoje à tribuna não só enfatizar os dados 
dessa pesquisa, mas dizer que teremos problemas 
sérios, se não lutarmos contra o desemprego, que é, 
realmente, um custo grave para a Nação, para a fa
mília e para o trabalhador. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, o Sr. Rona/do Cunha Lima, 1Q Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que- é . 
ocupada pela Sra. Júnia Marise, 2º Vice
Presidente. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 
-sr-. Presidente, peço a palavra para uma comuni
cação inadiável. 

A SRA. PRESIDENTE {Júnia Marise)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade para 
uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco mi
nutos, nos termos do art. 14, inciso Vil, do Regimen
to Interno. 

O SR. ADEMIR ANDRADE {Bioco/PSB- PA. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, sr-s. e Srs. Senado
res, quero registrar que é muito fácil fazer políti
ca com recursos alheios, acenar para a popula
ção com o chapéu dos outros, como se diz no dita
do popular. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso e o 
Ministro da Educação fizeram a Campanha Nacional 
da Matrícula, e o Ministro Paulo Renato teceu críti
cas pesadas a alguns Prefeitos que não aderiram à 
·~·-:~:..;a campanha, com chamamento especial para 

o Prefeito de Belém do Pará, Sr. Edimilson Brito Ro
drigues, que é do Partido dos Trabalhadores, decla
rando nos jornais que a campanha de matrícula no 
Pará não deu certo pelas divergências políticas entre 
o Governador e o Prefeito. 

Quero registrar que não foi só o Prefeito de Be
lém que tomou essa posição. Assim o fizeram prefei
tos como Roberto Magalhães, de Recife, e o Prefeito 
Celso Pitta, de São Paulo, que são integrantes da 
base do Governo. Entretanto, suas posições não fo
ram comentadas pelo Ministro. 

O fato é, Sr. Presidente, que o Governo Fer
nando Henrique manda que se faça matrícula, de 
qualquer jeito, em todos os colégios, em todos os 
Municípios do País, de forma a r;:Je não se deixe ne
nhuma criança fora da escola. Mas ele não diz para 
a sociedade, para toda a população, de onde vai se 
tirar dinheiro para manter essas crianças na escola. 
Porque a lei que criamos aqui, sobre o Fundef, que é 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi
no Fundamental e de Valorização do Magistério, que 
destina a cada aluno do País a importância de 
R$315,00 por ano, é o único recurso que o MEC tem 
para fazer essa campanha. Não há outro recurso. 
Ora, o Governo manda que as prefeituras admitam 
os alunos. Esse fundo só é repassado na medida 
em que esses alunos estejam cadastradas no ano 
anterior. Então, se se matriculam 50 mil pessoas a 
mais do que havia no ano passado, o repasse do 
Fundo é o correspondente ao número de alunos que 
havia no ano passado. Os deste ano, quem vai man
ter? O Ministro manda fazer, mas não quer saber 
como é que se resolve a questão. Sem levar em 
consideração que esse Fundo trouxe enormes pre
juízos aos Municípios mais desenvolvidos. 

No caso de Belém, por exemplo, a prefeitura 
gastava 513 reais por aluno/ano, em um curso que 
tinha certa qualidade. Agora, a prefeitura foi obriga
da a baixar esse custo para 315 reais por alu
no/ano. A prefeitura de Belém perdeu, no ano pas
sado, 5,3 milhões de reais em recursos, porque ela 
teve retirada do seu recurso 15% do ICMS, 15% do 
Fundo de Participação dos Municípios e recebeu, 
em troca, apenas 315 reais por aluno/ano. Nessa 
negociação, a prefeitura de Belém perdeu, no ano 
de 1997, 5,3 milhões de reais e neste ano de 1998 irá 
perder 9,5 milhões de reais, além de baixar enorme
mente a qualidade de ensino considerando que o 
que ela gastava é muito mais do que o que ela passa 
a receber no presente momento. 

É natural que esse Fundo seja bom para o 
País, seja bom para cidades menos desenvolvidas, 
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que o passam a ter uma perda menor, porque 15% do 
FPM e das receitas próprias são diminutas em rela
ção ao que passam a receber por número de alunos, 
o que não se aplica a uma capital como Belém. É 
evidente que o Prefeito de Belém, o de Recife e o de 
São Paulo não iriam aceitar fazer campanha de ma
trícula sem ter onde colocar as crianças, sem ter os 
recursos para sustentar as crianças na escola. 

Como é que o Ministro pode exigir uma coisa 
dessa natureza? S. Exª deveria pensar em uma for
ma de resolver o problema. Aliás, S. Exª prometeu 
que o Governo Fernando Henrique Cardoso usaria 
R$500 milhões oriundos da privatização da Banda B 
para investir no programa Toda Criança na Escola, 
mas não honrou tal compromisso, já que o Governo 
não colocou a quantia à disposição do programa. 
Não é justo agora querer culpar quem se esforça, 
quem está trabalhando com seriedade, quem está 
desenvolvendo a educação, criando bolsa-escola 
para tirar os meninos da rua e levá-los para a sala 
de aula. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O tempo de 
V. Exª já está esgotado, Senador. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 
- Já vou encerrar, Sr. Presidente. 

Tenho aqui manchetes de jornais: "Fernando 
Henrique critica prefeitos que não apoiaram progra
ma•. Sua Excelência deveria averiguar quem pode e 
quem não pode sustentar o programa. Não adianta 
fazer política se o Governo não oferece nenhum re
curso, se o recurso é do próprio Município. Sua Ex
celência não está oferecendo nada para que o Muni
cípio empreenda o programa. Trata-se de propagan
da enganosa, de uma falta de responsabilidade do 
Presidente Fernando Henrique para com a campa
nha. Queremos a campanha, queremos Toda Crian
ça na Escola, mas Sua Excelência não pode fazer 
exigências se não aloca recursos para que isso se 
concretize, para que isso se tome uma realidade, 
porque esse é o nosso desejo. 

Queremos, portanto, prestar a nossa solidarie
dade ao Prefeito Municipal de Belém, Edimilson Ro
drigues, e ao Secretário de Educação daquele Muni
cípio, o companheiro Luís Araújo, que estão fazendo 
o melhor trabalho de educação na história do Muni
cípio de Belém. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, a Sra. Júnia Marise, 2º Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Levy Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Eduardo Supficy, por permuta 
com a Senadora Benedita da Silva. 

O SR. EDUARDO SUPLICY {Bioco/PT- SP)
Sr. Presidente, vejo que o Senador Abdias Nasci
mento está preocupado. Posso ceder-lhe a vez, des
de que tenha o direito de falar ainda na sessão de 
hoje. Cedi o meu lugar à Senadora Marina Silva. Era 
direito da Senadora Benedita da Silva, e ela o. cedeu 
a mim, o que é perfeitamente adequado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -V. Exª então 
· cede a sua vez ao Senador Abdias Nascimento? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP)
Sim, Sr. Presidente, posso ceder a vez ao Senador 
Abdias Nascimento. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa 
agradece a compreensão de V. Exª, Senador Eduar
do Supficy. 

Concedo a paiavra ao Senador Abdias Nasci
mento. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BiocoiPDT -
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero agradecer ao Senador Eduardo 
Suplicy, que sempre teve uma atitude de companhei
rismo e deferência para comigo, por ter cedido a vez 
para que eu pudesse fazer este pronunciamento. 

Sob a proteção de Olorum, inicio este pronun
ciamento. 

Desejo trazer a esta Casa, para que conste 
dos Anais, o pesar e as homenagens do mundo ar
tístico e cultural de São Paulo ao grande Pintor Nel
son Nóbrega, desaparecido na última semana. Mor
reu no ano em que alcançaria seu centenário de 
vida. Os que freqüentam o mundo das artes neste 
País sabem que com ele perderam não apenas um 
dos maiores pintores brasileiros, mas também o 
mestre consumado das artes plásticas, ~t;nerado, 
conhecido e consagrado pelos nomes mais 'altos da 
pintura brasileira. Dele dizia Portinari, seu dompa
nheiro de estudos e de aventuras plásticas, que era 
o único mestre-pintor do País cuja opinião se habi
tuara a solicitar e respeitar. 

Do pintor quase centenário que seus amigos e 
admiradores acabam de sepultar no cemitério de 
São Paulo, pode-se repetir o que dele dissera, por 
ocasião de seu funeral, o poeta Gerardo Mello Mou
rão e o poeta Paulo Bonfim, na Academia Paulista 
de Letras: "Passou a vida inteira com seu pincéis na 
mão. Deles só se desembaraçou uma vez, ao longo 
de seus 99 anos, para empunhar um fuzil em defesa 
de São Paulo, no exército da Revolução Constitucio
nalista, que levou às trincheiras a juventude paulista, 
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na l!Jta gloriosa de 1932, a qual assegurou ao País a 
restauração do estado de Direito. 

Seu colega na devoção às artes plásticas, fui 
também seu companheiro de armas na Revolução 
Constitucionalista e nas batalhas a que a voz infla
mada do tribuno lbrahim Nobre arrastou os jovens 
de nossa geração para a defesa da liberdade. 

TIVemos a felicidade de sobreviver aos san
grentos entreveres da luta armada a que nos lança
mos, mas nunca esquecemos os jovens heróis que 
vimos morrer ao nosso lado, um deles em meus pró
prios braços, o jovem Tenente do Exército, Silvio 
Fleming, cujo corpo ensangüentado e agonizante 
pude reconduzir a nosso campo, para ali receber a 
honra dos clarins fúnebres de nossa tropa 

A brawra daquele pequeno rapaz que era, en
tão, o pintor Nelson Nóbrega foi distinguida pelo Es
tado de São Paulo, até o dia de sua morte, com a 
honra de uma pensão simbólica, dada a alguns com
batentes da heróica Revolução Constitucionalista. 
Creio significativo informar aqui que era o último so
brevivente entre os pensionistas da insurreição de 
1932. 

Pelo simbolismo da homenagem prestada aos 
combatentes de São Paulo, sugiro ao Governador 
daquele Estado que a mantenha, em favor da viúva 
de Nelson Nóbrega, como um testemunho da fideli
dade aos que souberam honrar o espírito cívico da 
gente de Piratininga. · , · 

Poucos eleitos, na história das artes neste " ' 
País, mantiveram vida tão exemplar no culto de sua 
vocação privilegiada. Cercado do prestigio que lhe 
ofereciam os nomes mais ilustres da pintura brasilei
ra. recusou-se, sistematicamente, a toldar a pureza 
de seu trabalho com o exercício do imediatismo co
mercial. Viveu e morreu modestamente, fora das lu
zes da grande publicidade, devotado apenas à per
feição e à beleza de sua obra plástica. Com sua ad
mirável mulher, também pintora, extraordinária Lúcia 
Gouveia de Barros Carvalho - Suané, no meio artís
tico-, irmã do saudoso Senador Barros Carvalho, de 
passagem tão marcante por esta Casa, transformou 
sua residência, no centro de São Paulo, em um ver
dadeiro atelier renascentista que fazia lembrar as ofi
cinas de pintura de Michelangelo, de Leomardo ou 
deCimabue. 

Sabia tudo de pintura, como o artista-artesão 
do grande século Florentino: sabia fabricar as tintas, 
aparelhar as telas, armar as esquadrias e, sobretu
do, pintar. Centenas, talvez milhares de vezes, pinta
va um quadro estupendo e, depois de contemplá-lo 
por dois ou três dias, cobria de branco a superfície, 

para fazer de novo, até chegar aos limites da perfei
ção. 

Foi aluno e amigo de Visconti, tendo estudado 
na Escola de Belas-Artes do Rio de Janeiro, único 
período em que viveu fora de São Paulo. Contempo
râneo e companheiro dos irmãos Bemardelli, foi co
lega de turma de Manuel Santiago e Cândido Porti
nari. Conta-se uma história pitoresca e significativa 
sobre a grandeza de Portinari. Reunidos os dois em 
Brodowski, com um grupo de pintores, surgiu a pro
posta de que os dois, Nóbrega e Portinari, pintassem 
um mural na cidade, e depois se fizesse urna votação 
entre os mestres presentes para a escolha do melhor 
trabalho. Com os aplausos de Portinari, em urna cena 
digna de Vasari sobre a disputa de Michelangelo e 
Leonardo, foi consagrado em primeiro lugar o mural de 
Nelson Nóbrega. Mas ele próprio, tempos depois, para 
desgosto de todos, sobretudo de Portinari, promoveu a 
destruição de seu mural. Não teria alcançado aquela 
perfeição suprema que desejava. 

A primeira exposição de Nelson Nóbrega, logo 
ao terminar a Escola de Belas Artes, em 1925, foi na 
Galeria Casa e Jardim, em São Paulo. Desde então, 
dedicou-se para sempre à pintura e à formação de 
pintores. Nos últimos 70 anos, passaram por suas 
mãos gerações de discípulos que figuram entre os 
melhores artistas plásticos de São Paulo e do Brasil. 
Freqüentou o grupo de Rebolo Gonçalves e perten
cia à roda de Mário Zani, Volpi, Mário de Andrade, 
Tarsila do Amaral e Noêmia Mourão. Sua amizade 
íntima com Di Cavalcanti traduzia uma intensa e rara 
admiração recíproca. Guinard, que pintaria seu 
maior e mais famoso afresco na mansão do cunhado 
de Nelson, o Senador Barros Carvalho, foi particular
mente atento às escrituras pictóricas que aprendera 
com Nelson Nóbrega. Mário de Andrade, pintado pe
los maiores pincéis do País, teve também um famo
so retrato pintado por Nelson Nóbrega Depois de 
apreciá-los todos, o grande Pedro Nava concluiu: o 
melhor retrato de Mário é o que foi pintado pela sa
bedoria e o lirismo do pincel de Nelson. 

Foi Diretor da Escola de Arte e Artesanato do 
Museu de Arte Modema de São Paulo. Criou e foi 
Diretor dos Cursos Livres de Arte da Fundação Álva
res Penteado. Foi membro do Conselho Curador do 
Palrimõnio Artístico e Histórico de São Paulo. Sua 
última exposição foi no Ciclo Bienal da Dan Galeria, 
em São Paulo, com surpreendentes aberturas de 
sua perene renovação e com grande êxito de crítica 
e demanda de quadros. Demanda tanto maior quan
to mais reduzidas se faziam as ofertas de vendas 
das obras do pintor. 
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_ Antes, expusera no Museu de .Arte ContemP"o-
ranea de Londres, em 1985, onde foram disputados 
e vendidos todos os quadros a uma das mais exi
gentes clientelas do mundo. Tem quadros em presti
giosas coleções de Nova Iorque e de Londres. De 
sua clientela estrangeira, conta-se mesmo a história 
pitoresca de um xeque da Arábia Saudita que, fasci
n~~o por um d~ seus quadros, adquiriu uma peça da 
sene de Banhistas que o artista apresentara. Teme
roso, depois, de não poder entrar com a imagem da 
mulher nua na alfândega de seu país fundamentalis
ta do Islã, o xeque pediu ao pintor que cobrisse o 
quadro com uma placa de tela ou de madeira e pin
tasse no verso outra figuração qualquer para ser exi
bida à fiscalização das leis religiosas de seu país. 
Nelso~ Nóbrega aplicou, então, ao verso do original 
a precrosa aguada de uma paisagem paulista. No re
cinto de sua casa, o xeque vira o quadro na parede, 
de acordo com as visitas que recebe. 

Esse é apenas um breve registro com o que 
desejo fique depositada nos Anais desta Casa a ho
menagem devida a um dos maiores artistas plásticos 
do País. Fora da grandeza de sua arte, era um ho
mem com~m, um homem do povo, modesto e pobre, 
embora vresse de velhos troncos quatrocentões de 
São Paulo. Pois, nascido em Piracicaba, em 1889, 
no ano da Proclamação da República, era neto de 
um dos mais poderosos chefes políticos da cidade, o 
famo~o Coronel José Ferraz de Camargo, chamado 
no seculo passado de o Adão Paulista, porque se 
casara quatro vezes e deixara 47 filhos. Em sua 
casa hospedou-se o Imperador Pedro 11 recebido 
em célebre banquete, que os cronistas r~istram, ao 
qual compareceu toda a sociedade paulista, em tor
no das baixelas de prata e das porcelanas egrégias 
do Coronel. O tempo derreteu as baixelas de prata e 
quebrou as porcelanas. Mas os quadros, as tintas, 
as imagens, as expressões de beleza do artista hão 
de viver para sempre e são património maior da cul
tura de São Paulo e do Brasil. 

Axé! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Abdias Nas
cimento, o Sr. Levy Dias, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduar
doSuplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência se associa às manifestações de home
nagem de pesar que o Senador Abdias Nascimento 
presta ao artista plástico Nelson Nóbrega, que tão 
bem honrou a arte brasileira. 

Eu peço ao Senador Abdias Nascimento para 
fazer a gentileza de presidir a sessão. 

O Sr. Eduardo Sup/icy deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ab
dias Nascimento. 

O SR. PRESIDENTE (Abdias Nascimento) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Supli
cy. S. ExJ! dispõe de dez minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Se
nador Abdias Nascimento, Sr%. e Srs. Senadores, é 
calamitosa a situação de saúde do índio em todo o 
Brasil. 

Recebi denúncias do Sindicato dos Servidores 
Públicos Federais do Estado de Roraima, do Sindi
cato dos Trabalhadores de Saúde e da Confedera
ção dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 
que acusam a Coordenação da Fundação Nacional 
de Saúde, do Estado, de descaso com a saúde dos 
seus índios, das péssimas condições de trabalho 
dos servidores da Fundação e malversação de re
cursos públicos. Alertam sobre o desvio de verbas, 
ausência de médicos e profissionais de saúde ne
cessários nas áreas indígenas, falta de medicamen
to para o atendimento aos doentes e ausência de 
política de recursos humanos que ofereçam uma so
lução para o enorme contingente de profissionais 
com contrato temporário de trabalho. Essas denún
cias são fundamentadas por uma série de documen
tos, recibos e receituários que indicam a situação 
precária da saúde do índio no Estado. 

O dossiê com as denúncias foi entregue ao 
Procurador da República do Estado de Roraima, 
Ageu Florência, e ao Deputado Federal Gilney Viana 
(PT - MT), que encaminhou a documentação à Co
missão de Direitos Humanos da Câmara dos Depu
tados e à Procuradoria-Geral da República. P6f sua 
vez, enviei offcio ao Procurador do Estado, pedindo
lhe informações sobre as medidas que foram adota
das por essa esfera, e estou dando entrada hoje em 
Requerimento de Informações, solicitando ao Minis
tro da Saúde, Dr. Carlos Cesar Silva de Albuquer
que, esclarecimentos sobre as providências tomadas 
para apurar as denúncias e o posicionamento do Mi
nistério quanto à criação de distritos sanitários indí
genas. 

Preocupado em averiguar as denúncias conti
das no dossiê que me fora enviado, entrei em conta
to com Cláudia Andujar, da Comissão pela Criação 
do Parque Yanomami (CCPY}, e Carlos Aquine, mis
sionário leigo - meus acompanhantes durante a visi
ta que realizei às aldeias Yanomami em 1992, por 
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ocasião da demarcação de terras. Eles me relataram 
as precárias condições de atendimento ao índio e a 
recusa dos profissionais de saúde de saírem a cam
po. Dos quase duzentos profissionais que a FNS 
contratou para trabalhar com os yanomami, apenas 
vinte empregados estão aluando na área. 

Na oportunidade de minha visita aos yanoma
mi, solicitei aos médicos responsáveis pela coorde
nação do Distrito Sanitário da FNS em Roraima um 
relatório sobre a situação da saúde dos índios e a 
atuação do Governo, tanto da FUNAI quanto do Mi
nistério da Saúde. 

O relatório de 1992 já continha vários pontos 
ressaltados na denúncia que hoje relato, ou seja, os 
problemas são os mesmos, sendo que, em sete 
anos, foram ainda mais aprofundados. 

No início da década, discorreu-se sobre a piora 
da saúde dessa população e a introdução de novas 
doenças, resultante da abertura da Perimetral Norte, 
em 1973, e de inúmeras invasões garimpeiras. Men
cionou-se o caráter temporário da prestação de servi
ços da maioria dos profissionais a serviço da FNS. Na 
conclusão do trabalho, algumas sugestões foram fei
tas, como a de manutenção e ampliação da assistên
cia no Distrito; melhoria das ações de controle da ma
lária, tuberculose, leishmaniose e desnutrição, imple
mentação de programas de vacinação e informação. 

Encaminhei essas sugestões ao Ministro, mas 
não foram consideradas e continuam, portanto, os 
motivos de novas reclamações. 

A malversação de recursos financeiros e hu
manos em áreas indígenas tem sido objeto de siste
máticas reiterações. Espero que, desta vez, provi
dências sejam tomadas. 

Fui informado pela Fundação Nacional de Saú
de que, na última semana de janeiro, foi convocada 
uma reunião por seu Presidente, Januário Montoni, 
da qual participaram o Coordenador Regional de 
Saúde do Índio em Roraima, Irã Gonçalves, o Coor
denador do Distrito Sanitário Yanomami (DSY), Ed
gar Magalhães e profissionais que atuam na região. 
O relatório da reunião identifica a necessidade de se 
efetuar melhorias na estrutura para o atendimento 
ao índio, no fornecimento de alimentos e medica
mentos, na freqüência de võos para o transporte de 
pessoal e material para o abastecimento das áreas, 
na definição de uma nova política de contratação de 
profissionais e elevação da remuneração a título de 
indenização de campo, que hoje é de apenas dezes
sete reais por dia. Discutiu-se também a necessida
de de se rever a estrutura gerencial do DSY e propor 
um organograma para a sua autonomia gerencial. 

É preciso identificar os responsáveis pela pre
cária condição de saúde do índio e tomar as provi
dências para organizar e estruturar os serviços. 

O Siafi relaciona os gastos diretos da Coorde
nação de Saúde do Índio. Em preços de dezembro 
de 1997, Roraima recebeu 54% dos recursos dessa 
rubrica no ano de 1995, ou seja, R$4,7 milhões. 
Para o ano de 1997, esse percentual aumentou para 
60% do total de R$7,8 milhões gastos em todos os 
Estados brasileiros com a saúde do índio. O Estado 
do Amazonas possui uma população de setenta e 
sete mil índios, quase três vezes maior que a do Es
tado de Roraima, que é de vinte e oito mil, novecen
tos e oitenta e seis. Em contrapartida, recebeu, em 
1965, apenas 18% dos recursos diretos do SIAFI e, 
em 1997, houve uma redução do percentual para 
14% desses recursos. 

Considerando-se os gastos totais, a Casai esti
mou que o Estado de Roraima recebeuo aproximada
mente 30% dos recursos totais sob o argumento de 
possuir melhor estrutura de atenção ao índio que os 
demais Estados. Entretanto, como se vê, os recur
sos não vêm sendo bem utilizados. 

Não quero aqui defender a redução dos valo
res para Roraima, mas, sim, a melhor administração 
e utilização dos repasses efetuados, de forma a 
atender as necessidades da população indígena. 

O projeto do Sistema Nacional de Vigilância 
em Saúde - VIGISUS - com um custo total de seis
centos milhões de reais a serem gastos em seis 
anos, dos quais trezentos milhões de reais serão 
custeados pelo BIRD. O restante entrará como con
trapartida nacional. É previsto o desenvolvimento de 
ações de monitoramento, avaliação e controle de va
riáveis relacionadas ao ambiente, às populações hu
manas e aos produtos e serviços de interesse para a 
saúde dentro da nova dinâmica de descentralização 
das ações. Levando em conta as desigualdades re
gionais e as existentes entre os diversos grupos po
pulacionais, foram selecionados o território com
preendido pela Amazônia Legal e população indíge
na, como objetos de atuação focalizada. O compo
nente de saúde do índio contará com o recursos da 
ordem de cinqüenta milhões de reais, distribuídos ao 
longo de seis anos. 

Sr. Presidente, solicito seja transcrito o restan
te de meu pronunciamento bem como o teor comple
to do requerimento de informações, para que outros 
oradores, ou oradoras, que desejarem usar da pala
vra possam fazê-lo. 

Muito obrigado. 
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SEGUEM DISCURSO NA ÍNTEGRA E 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

PRONUNCIAMENTO- SAÚDE DO ÍNDIO 

Senador Eduardo Matarazzo Supllcy 

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, venho 

hoje a essa tribuna para relatar e denunciar a situação caJamijosa 

da saúde do índio em todo o Brasil. 

Recebi em meu gabinete denúncia do Sindicato dos Servi

dores Públicos Federais do Estado de Roraima (SINDSEP/RR), 

do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Estado de Roraima 

(SINTRAS) e da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Pú

blico Federal (CONDSEF) que acusam a coordenação da Funda

ção Nacional de Saúde do Estado de descaso com a saúde dos 

índios de Roraima. das péssimas condições de trabalho dos ser

vidores da Fundação e de malversação de recursos públicos. 

Alertam sobre desvio de verbas, ausência de médicos e profissio

nais de saúde necessários nas áreas indigéna5, falta de medica

mentos para o atendimento aos doentes e ausência de uma poli· 

tica de recursos humanos que ofereçam uma solução para o 

enonne contingente de profissionais com contrato temporário de 

trabalho. Essas denúncias de irregularidades são fundamentadas 

por uma série de documentos, recibos e receituários que indicam 

a sijuação precária da saúde do índio no estado. 

O dossiê com as denúncias foi entregue ao Procurador da 

República do Estado de Roraima, Ageu Florência, e ao Deputado 

Federal Gilney Viana (PTIMT), que encaminhou a documentação 

à Comissão de Direitos Humanos da Cámara dos Deputados e à 
Procuradoria-Geral da República. Por sua vez. enviei ofício ao 

procurador do estado, pedindo infomnações sobre as medidas 

que foram adofadas por esta esfera e estou daodo entrada hoje 

em Requerimento de Informações, solicitando ao Ministro da Saú

de, Dr. Carlos César Albuquerque, esclarecimentos sobre as p .... 

vidências tomadas para apurar as denunciar e o posicionamenté> 
do Ministério quanto à criação de distritos sanMrios indígenas. 

Preocupado em averiguar as denunciar contidas no dossiê 

que me fora enviado, entrei em cantata com Cláudia Andujar, da 

Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY). e Carlos 

Aquíne, missionário leigo- meus acompanhantes durante a visita 

que realizei às aldeias yanomami em 1992. por ocasião da de

marcação de terras. Eles me relataram as precárias condiÇões de 

atendimento ao índio e a recusa dos profissionais de saúde de 

saírem a campo. Dos quase 200 profissionais que a FNS contra

tou para trabalhar com os Yanomami, apenas 20 empregados es

tão aluando na área. 

Na oportunidade de minha visita aos Yanomami, soficijeí 

aos mêdicos responsáveis pela coordenação do Distrito SanMrio 

da FNS em Roraima, um relatório sobre a situação de saúde dos 

índios e a atuação do Governo, tanto da Funai quanto do Ministé

rio da Saúde. 

O relatório de 1992, já continha vários pontos ressaltados 

na denúncia que hoje reiato. Ou seja, os problemas são os mes

mos, sendo que em 7 anos, forem ainda mais aprofundados. 

No início da década, discorreu-se a piora da saúde dessa 

população e a introdução de novas doenças, resultantes da aber· 
tura da Perimetral Norte, em 1973, e de inúmeras invasões garírn

peíras. Mencionou-se o caráter temporário da prestação de servi

ços da maioria dos profissionais a serviço da FNS. Na conclusão 

do trabalho, algumas sugestões foram feijas, como a de manu

tenção e ampliação da assistência no Distrito; melhoria das ações 

de controle da malária. tuberculose. leishmaniose e desnutrição. 

implementação de programas de vacinação e informação. Na 

ocasião, encaminhei algumas dessas sugestões. de fonna mais 

detalhada, ao Ministro. Essas reivindicações, no entanto, não fo

ram atendidas e continuam sendo motivo de novas reclamações. 

A malversação de recursos financeiros e humanos em áreas indí

genas têm sido objeto de sisfemáticas denúncias, como esta que 

relato neste Plenário. 

Espero que desta vez providências sejam tomadas. Ficarei 

atento para acompanhar as medidas que serão efetuadas para a 

melhoria da saúde indígena não só em Roraima, mas em lodo o 

Pafs. 

Fui infonnado pela Fundação Nacional de Saúde que na 

última semana de janeiro foi convocada uma reunião por seu pre

sidente, Januário Montoni, da qual participaram o coordenador re

gional da saúde do índio de Roraima, Irã Gonçalves, o coordena

dor do Distrito SanMrio Yanomãmi (DSY), Edgar Magalhães. e 

profissionais que aluam na região. O relatório da reunião identifi

ca a necessidade de se efetuar melhorias na estrutura para o 

atendimento ao íncf10, no fornecimento de alimentos e medica

merrtos, na freqüência de võos para o transporte de pessoal e 

material para o abastecimento das áreas, na definição de uma 

nova política de contratação de profissionais e elevação da remu

neração a título de indenização de campo, que hoje é de apenas 

17 reais por dia. Discutiu-se também a necessidade de se rever a 

estrutura gerencial do DSY e propor um organograma para a sua 

autonomia gerencial. 

Não basta, no entanto, listar medidas a serem tomadas. É 
preciso identificar os verdadeiros responsáveis pela precária con

dição da saúde do fndio, na região, e tomar providências estrutu

rais no sentido de organizar e reestruturar os serviços oferecidos 

a essa população. 

O Siafi relacioná os gastos diretos da COSAI (Coordena

ção de Saúde do Índio) da FNS. Em preços de dezembro de 

t997, Roraima recebeu 54% dos recursos dessa rubrica no ano 

de 1995, ou seja. 4,7 milhões de reais. Para o ano de 1997, esse 

percentual aumentou para 60% do total de 7.8 mühões gastos em 

todos os estados brasileiros com a saúde do índio. O Estado do 

Amazonas possui uma população de 77.000 índios, quase três 

vezes maior que a do Estado de Roraima, que é de 28.986 ín

dios. Em contrapartida recebeu, em 1995, apenas 18% dos recur

sos di r elos do Siafi e, em 1997. houve uma redução do percen-
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tual Rara apenas 14% desses recursos. Esses dados não levam 

em conta outros gastos com a saúde do índio decorrentes de 
saneamento, treinamento e controle de endemias. Consideran

do-se os gastos totais, a Casai estimou que o Estado de Rorai

ma recebeu aproximadamente 30% dos recursos totais da saú

de do índio, sob o argumento de possuir uma estrutura de aten

ção ao índio rT}elhor organizada que os demais estados. 

Parece-me. no entanto, que esses recursos não vêm sen

do bem utilizados pela coordenação da FNS nessa estado. Não 

estou defendendo a redução dos valores para Roraima, mas a 

melhor administração e utilização dos repasses efetuados de for

ma a atender as necessidades da população indígena. Acredito 

que os recursos destinados a outros estados devam ser amplia

dos, com a finalidade de melhor estruturá-los para atender ao ín

dio. 

O projeto do Sistema Nacional de Vigilãncia em Saúde -

VIGISUS, com um custo total de 600 milhões a serem gastos em 

6 anos, dos quais 300 milhões serão custeados pelo BIRD e o 

restante entrará como contrapartida nacional, prevê o desenvolvi

mento de ações de monitoramento, avaliação e controle de variá

veis relacionadas ao ambiente, às populações humanas e aos 

produtos e serviços de interesse para a saúde, dentro da nova di

námica de descentralização das ações. Levando em considera

ção as desigualdades regionais e as existentes entre os diversos 

grupos populacionais, foram selecionados o território compreendi

do pela Amazônia Legal e a população indígena, como objetos de 

atuação focalizada. O componente de saúde do índio contará 

com recursos da ordem de 50 milhões de reais, distribuídos ao 

longo de 6 anos. 

Para que os recursos do Vigisus sejam utilizados de forma 

a reverter esse cenãrio critico em que se encontra a saúde do ín

dio, é necessário legalizar a estrutura dos distritos sanitários indí

genas a fim de que sejam criadas condições de execução das 

ações de saúde. O Deputado Sérgio Arouca apresentou o Projeto 

de Lei n• 4.681/94 que versa sobre essa questão. O relator do 

projeto na Comissão de Constituição, Justiça e de Redação da 

Câmara, Deputado Rolan Lavine, deu parecer contrário alegando 

inconstitucionalidade e apresentou um substitutivo que, entre ou

tras alterações, suprime o parágrafo que trata do controle social 

das áreas. 

O CIMI remeteu um documento, na ocasião em que o pro

jeto estava tramitando nessa Comissão da Câmara, relatando o 

problema da saúde do índio: 

"As epidemias de gripe, doenças diarreicas e malária que 

assolam as comunidades indígenas desde os primeiros conta1os, 

somam-se à recrudescência da tuberculose, ao alcoolismo, à 
desnutrição, doenças sexualmente transmissíveis e, mais recen

temente, à iminência de um etnocídio dos mais perversos da his

tória destes povos com a entrada da AIOS nas áreas indígenas. • 

"Os povos indígenas, em nosso País, sempre foram vistos 

como grupos em extinção ou que seriam 'assimilados' pela socie

dade nacional. O reflexo desta postura foi clara na atenção à saú-

de g~e se dispôs aos povos indígenas através de equipes vo

lantes de saúde, sem se estruturar um sistema de saúde junto 

às aldeias ou ao menos garantir-lhes o acesso igualitário ao Sis

tema Único de Saúde.• 

A atenção à saúde do índio tem sido conduzida, até hoje, 

mediante decretos presidenciais. O Decreto n• 23, de 1990, atri

buía à FNS a responsabilidade por toda a assistência de saúde 

ao índio. Em maio de 1994, entrou em vigor o Decreto n°1.141, 

que transfere a assistência médica à Funai, ficando a FNS res

ponsável pelo controle de endemias, treinamento profissional e 

aparelhamento das áreas indígenas. As novas regras romperam 

com o princípio da integralidade em saúde, dividindo atribuições 

en_tre Funai e Casai: enquanto o índio estivesse de pé era de res

ponsabilidade da FNS; se não pudesse mais se sustentar em 

suas próprias pernas então ficaria aos cuidados da Funai. 

Já em 1985, durante o encontro sobre saúde Indígena, em 

Brasília, discutiu-se a necessidade de um esforço para formular 

um sistema de saúde diferenciado para os povos indígenas. Em 

1986, quando foi realizada a I Conferência Nacional de Proteção 

à.Saúde do Índio foram estabelecidas as diretrizes para a organ~

zação de um sistema de saúde indígena, com base em distritos 

sanitários especiais, ou seja, em áreas-problema ert. que se 
orientam as práticas sociais relacionadas aos cuidados com a 

saúde da população indígena. 

Hoje, existem apenas dois distritos: o Distrito Sanitário Ya

nomami (DSY) e o Distrito Sanitário do Leste (DSL), ambos cria· 

dos através de portarias, por iniciativas de órgãos regionais e par
ceiros. O sistema de saúde indígena não foi transformado em po
hlica pública, orientada pelo Governo Federal. 

Acredtto que o problema da saúde do índio deva ser revis

to de modo a incluir dispositivos que tratem da questão na Lei Or

gãnica da Saúde. Nesse momento em que o Projeto Arouca en

contra-se no Senado Federal, tramitando primeiro na Comissão 

de Constituição e justiça do Senado, tendo como relator o Sena

dor Roberto Freire e, em seguida, na Comissão de Assuntos So

ciais, sinto-me no dever de chamar a atenção para esse tema que 

deve ser profundamente analisado em sua passagem por essa 

Casa. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Requeiro nos termos dos artigos 49, inciso X, e 50 da 

Constituição Federal, combinados com J artigo 216 do Regimento 

Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro da Saú

de, Dr. Cartos César Albuquerque, as seguintes informações: 

1. Quais as providências tomadas para apurar as seguin

tes denúncias contra a coordenação regional da Fundação Nacio

nal de Saúde em Roraima: 

a) em relação à lmpiantação do programa de oncorcecose 

que deveria ter sido realizado em 1997, de acordo com proposta 

elaborada pelo Dr. Giovani Evelim Coelho, Gerente Nacional de 

Endemias Focais; 

b) quanto à ausência de médicos e profissionais de saúde 

necessários nas áreas indígenas, levando indevidamente os 
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age(!tes de saúde e auxiüares de enfermagem a fazerem pres

críção de medicamentos; 

c) quanto à snuação agravante da saúde do índio e grande 

número de óbitos nas aldeias; 
d) quanto à Casa do Índio em Roraima, cabe indagar so

bre a reforma prevista para 1997, que ainda não foi iniciada; so
bre o grande número de crianças vítimas de complicações por 

IRA e diarréias; sobre a falta constante de medicamentos e ma

teriais no local; e sobre as condições deficientes de conservação 

de aümentos; 

e) quanto às condições de trabalho oferecidas aos servido

res: existência de 101 profissionais de saúde com contratos tem

porários de trabalho; trabalho, em regime de confinamento inade

quado de agentes de saúde, enfermeiros e auxiliares; falta de 

imunização para hepatite B e Delta para os profissionais de saú

de. 

2. Em que medida. tendo em vista o quadro de descaso à 
saúde do índio e levando em consideração as sugestões da Co

sai, o Ministério está contribuindo e agindo para a criação de ãiS

tritos sanitários indígenas no bojo de uma política pública, em 
conformidade com os objetivos últimos das duas Conferências de 

Saúde Indígena 

Justificação 

Recebi em meu gabinete denúncia do Sindicato dos Servi

dores Públicos Federais do Estado de Roraima (SINDSEPIRR) 

do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do estado de Roraima 

(SINTRA$) e da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Pú

blico Federal (CONDSEF) que acusam a coordenação da Funda

ção Nacional de Saúde (FNS) do estado de descaso com a saúde 

dos índios de Roraima, das péssimas condições de trabalho dos 

servidores da Fundação e de malversação de recursos públicos. 
Alertam sobre desvio de vertas, ausência de médicos e profissio

nais de saúde necessários nas áreas indígenas. falta de meãoca

mentos para o atendimento aos doentes e ausência de uma poli
tica de recursos humanos que ofereça uma solução para o enor

me contingente de profissionais com contrato temporário de tra

balho. Essas denúncias de irregularidades são fundamentadas 

por uma série de documentos, recibos e receituários que indicam 

a snuação precária da saúde do índio no estado. 

O dossiê com as denúncias foi entregue ao Procurador da 

República do estado de Roraima, Ageu Aorência, e ao Deputado 

Federal Gilney Viana (PTIMT). que encaminhou a documentação 

à Comissão de Direnos Humanos da Câmara dos Deputados e à 
Procuradoria-Geral da Repúbüca Por sua vez, enviei ofício ao 

Procurador do Estado, solicitando informações sobre as medidas 

que foram adotadas em sua esfera de atuação. Essa denúncia re

flete a situação caiarnitosa da saúde do inãoo em todo o País e 

uma ação enérgica deve ser implementada de forma a reverter 

asse quadro. 

A CosaiiFNS infoi'TI'lOIHile existir uma proposta de atenção 

à saúde das populações indígenas na área do Ministério da Saú

de. Essa iniciativa visa organizar o sistema de saúde indí"ena no 

Brasil com base em distritos sanitários especiais, demanda prin

cipal dos representantes dos índios e das principais instituições 

envolvidas, inclusive o próprio Órgão indigenista 

Considerando que está tramitando, no Senado Federal, o 

Projeto de Lei n.• 4.681/94, que se encontra na Comissão de 

Constituição e Justiça. as informações aqui solicitadas serão im

portantes para que possamos incorporar as reivindicações de 

amplos segmentos da sociedade civil, entidades não-govema

mentais e da Fundação Nacional de Saúde. 

Brasma. 1 O de fevereiro de 1998. - Senador Eduardo Ma

tarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Abdias Nascimento) -V. Exª 
será atendido na forma do Regimento. 

Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise. 
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora) - Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, no fi
nal do ano passado, o Governo encaminhou ao Con
gresso Nacional o pacote monetarista e o pacote fis
cal embasados em duas justificativas. 

A primeira delas foi exatamente a questão que 
envolveu principalmente os paí::.es asiáticos nesta 
crise financeira que repercutiu nas bolsas internacio
nais. 

O Governo brasileiro alegava para a opinião 
pública do nosso País a necessidade imperiosa de 
aprovar um pacote fiscal, tendo em vista o déficit de 
R$40 bilhões e a arrecadação de R$20 bilhões para 
a redução dessa dívida. 

Sr~'f.residente, ao debatennos o pacote fiscal e 
monetarista, nós da Oposição questionamos a res
ponsabilidade do Governo com relação às práticas e 
aos procedimentos adotados e à repercussão no 
bolso do trabalhador, reafinnando que esse pacote 
significava o confisco de rendimentos principalmente 
da classe média do nosso País, que já se encontra 
com salários achatados, arrochados e que está sen
do vítima desse pacote fiscal, que vai aumentar ain
da mais o Imposto de Renda das pessoas físicas. 

Por outro lado, esse mesmo pacote aumentava 
os juros - e hoje o Brasil tem a mais alta taxa de ju
ros do planeta: na proporção de 34,5%, ou seja, 
quase 40% -. significando um aumento na dívida ale
gada pelo Governo, cuja tentativa de redução o le
vou a aprovar o pacote fiscal no Congresso Nacio
naL Ora, com a elevação da taxa de juros, certamen
te essa dívida viraria uma bola de neve. 

Mais uma vez, obsetva-se essa constatação, 
Sr. Presidente, pelas palavras do Dr. Eduardo Gui
marães, Secretário do Tesouro Nacional, em entre-
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vista publicada na seção Economia do jornal O Es
tado de S. Paulo: 

Gastos com juros vão anular os ga
nhos obtidos com o pacote fiscal. ( ... ) "Em 
1997, nós praticamente não sofremos ne
nhum impacto da crise" - disse o menciona
do Secretário. "Agora, nossa sensibilidade 
às variações das taxas de juros está muito 
maior". 

Por essa razão, o Secretário admitiu 
que o resultado operacional do Tesouro será 
pior do que o déficit de R$9,108 bilhões do 
ano passado. Nesse conceito, os ganhos 
obtidos com o ajuste fiscal serão totalmente 
anulados pelo aumento dos gastos com ju
ros, não só porque as taxas estão mais al
tas, mas também porque o Governo Federal 
passará a administrar uma dívida que, até 
1997, era de responsabilidade dos Estados. 

Acredito que quando a sociedade brasileira lê 
uma declaração como essa do Secretário do Tesou
ro Nacional, admitindo que o pacote de ajuste fiscal, 
que já está tributando, por meio do aumento do Im
posto de Renda das pessoas físicas, um segmento 
expressivo da nossa sociedade, e com a elevação 
das taxas de juros, que está estreitando cada vez 
mais o gargalo no setor produtivo nacional, desenca
deando o cada vez mais crescente processo de de
semprego em nosso País, deve se indagar: "Ora, 
como é que o Governo nos chama mais uma vez 
para pagar esta conta?" 

Para onde vai o que o Governo está arreca
dando da população com o aumento do Imposto de 
Renda? 

Todas aquelas questões que levantamos no 
plenário do Senado Federal, argüindo ponto por pon
to o ajuste fiscal, estão hoje comprovadas pelas pró
prias d~larações do Governo, pelas afimnações do 
Secretário Nacional do Tesouro, que demonstram, 
mais uma vez, que o sacrifício do povo não resolve
rá os problemas da dívida, indo se perder certamen-

. te no ralo das altas taxas de juros. 
Sr. Presidente, temos, com freqüência, debati

do a questão do desemprego em nosso País. Hoje, 
o Governo já admite não existir mais sentido naquela 
fala do Presidente da República, quando, alguns me
ses atrás, dizia não haver desemprego no Pais. 
Hoje, a realidade é outra. As estatísticas que estão 
nas mãos dos técnicos do Governo Federal não são 
reais. Se eles admitem que hoje cinco milhões de 
trabalhadores, dentre os que compõem a força eco-

nomicamente ativa no nosso Pais, estão desempre
gados - isso está jamais, inclusive que a taxa pode 
subir nos próximos meses-, é porque, na realidade, 
essa taxa chegou a proporções alarmantes, a quase 
16%, em várias regiões do nosso País. Por isso, Sr. 
Presidente, mais uma vez, queremos continuar de
batendo esta questão. 

Outro ponto da nossa preocupação diz respeito 
à questão dos juros altos, os quais o Governo tam
bém já admite estarem estourando o Orçamento da 
União. E por que o Governo não resolve o proble
ma? Por que a equipe económica do Governo não 
reduz a taxa de juros? Por que não há nenhum estu
do em andamento na área econômica do Governo, 
no Ministério da Fazenda, para se reduzir as altas 
taxas de juros? 

Conversando com os empresários, no meu Es
tado, em Minas Gerais, essa pergunta tem sido colo
cada, porque é preocupação de todo o setor produti
vo nacional. As estatísticas anteriores mostravam 
que, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, 
como nos demais Estados do nosso País. Todavia, 
para ficarmos apenas nestes dois Estados como 
exemplo e referência da situação de falência e con
cordata que se criou no âmbito do setor prodt.rtivo 
nacional, foram consideradas as mais altas taxas 
dos últimos 20 anos no País. E a situação continua a 
mesma. 

Temos algumas informações até contraditórias. 
Um dos maiores bancos financeiros do País obteve 
um lucro de oitocentos e trinta milhões e quinhentos 
mil dólares. Tais números não revelam a verdadeira 
situação dos bancos oficiais. O Governo comemora 
- e tenho dado muita ênfase a isso - o lançamento 
de bônus no mercado internacional. Há um dado ex
tremamente importante para a avaliação da opinião 
pública do País: o Brasil passa no teste do bônus, 
volta com sucesso ao mercado internacional, cap
tando quinhentos e quarenta e três milhões de dóla
res com títulos C')locados no mercado europeu. As 
autoridades monetárias certamente estão comemo
rando esse feito. 

Sr. Presidente, é preciso situar bem essa ques
tão, com os números e os fatos a ela atinentes, para 
que a sociedade possa avaliar o sucesso que está 
sendo comemorado pelo Governo brasileiro. Só que 
os títulos foram colocados no mercado europeu com 
juros de 8,625% ao ano e com um spread, ou seja, 
taxa de risco de 4,17%. O juro pago ao investidores
trangeiro é 3,9% acima dos papéis franceses e 
4,17% acima dos papéis norte-americanos. E o pior 
é que o spread de 4,17% é quase igual ao valor 
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pagq como taxa de risco, quando foram lançados os 
primeiros papéis brasileiros no exterior, em 19 de ju
nho de 1995, e quando o Governo, pela primeira 
vez, testando o mercado internacional, aceitou o 
spread de 4,81%. 

Enquanto nesta ciranda financeira internacional 
o Governo está perdendo bilhões, a estimativa de 
técnicos do próprio Governo é de que o desempre
go, neste ano, continuará crescendo ainda mais. 

Sr. Presidente, com esses registras, partindo 
de declarações de Membros do próprio Governo e 
com informações colhidas em relação à economia 
do nosso País, queremos fazer aqui, mais uma vez, 
nossa observação no sentido de que o ajuste fiscal 
aprovado no ano passado, que cria impostos e au
menta o Imposto de Renda de Pessoas Físicas, não 
conseguirá reduzir a dívida propalada pelo Governo. 
Ao contrário, continuará penalizando ainda mais 
essa imensa parcela da sociedade, já arrochada 
com baixos salários e, certamente, preocupada com 
a situação social, com o desemprego no Brasil. 

Os Ministros da área econômica - da Fazenda, 
do Planejamento - sustentaram nesta Casa, durante 
o debate e a aprovação do ajuste fiscal, para todo o 
Brasil, que o ajuste era necessário para reduzir a dí
vida de 40 bilhões e que era preciso arrecadar 20 bi
lhões para impedir que a crise asiática das Bolsas 
atingisse a economia do nosso País. Solicitaram, 
mais uma vez, o apoio do Congresso Nacional e da 
opinião pública e, agora, admitem publicamente que, 
em razão da elevação das taxas de juros, esses re
cursos arrecadados do bolso de cada um, principal
mente de uma parcela significativa da nossa socie
dade, não serão suficientes para resolver o proble
ma da dívida. 

Portanto, Sr. Presidente, esse dinheiro deve ir 
para o ralo do déficit público e, certamente,· !'Ião al
cançará os objetivos do Governo e daquele$- que 
hoje estão sendo sacrificados com esse ajuste fiscal. 

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

Durante o discurso da Sra. Júnia Mari
se, o Sr. Abdias Nascimento, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Sup/icy. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Es
gotada a lista de oradores. 

A Presidência recebeu do Banco Central do 
Brasil, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do 
Senado Federal, o Ofício nº S/15, de 1998 (nº 
323/98, na origem), de 6 do corrente, solicitando a 
retificação da Resolução nº 8, de 1998, que autori
zou o Estado do Aio de Janeiro a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da União, junto ao 
Banco Internacional para a Reconstrução e Desen
volvimento- BIRD, no valor de duzentos e cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos, equivalentes a 
duzentos e cinqüenta e nove milhões, setecentos e 
cinqüenta mil reais, em 31 de dezembro de 1996, 
destinados ao financiamento do Programa de Refor
ma do Estado. 

A matéria, anexada ao processado do Projeto 
de Resolução n2 5, de 1998, vai à Comissão de As
suntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os 
Srs. Senadores Gilberto Miranda, Romeu Tuma, Lú
cio Alcântara e Mauro Miranda enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex!s. serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a partir do mo
mento em que assumi, nesta Casa, o mandato de· 
Senador, no início do ano de 1993, tenho-me Preo
cupado e até mesmo com insistência, venhc denun
ciando a ação danosa que os chamados fundos de 
pensão das estatais vêm praticando em nosso País. 

Há poucos dias, extensa e substanciosa maté
ria sobre esta questão foi publicada no jomal Folha 
de S.Paulo, onde fica evidenciado os vultosos recur
sos administrados por estas entidades que, no mais 
das vezes relegam a segundo plano a sua função 
social e previdenciária, para assumir o papel de ver
dadeiras administradoras de grandes capitais. 

Um aspecto que tem provocado constantes crí
ticas e até a revolta de setores mais austeros da ad
ministração pública e, cabe registrar, já foi objeto de 
pronunciamento que proferir neste plenário, é a in
justificada participação das estatais para os seus 
respectivos fundos de pensão. 

No momento em que as autoridades das áreas 
financeiras e econõmica do Governo apontam a falta 
de recusas para setores fundamentais para o País, 
como, por exemplo, a carência de recursos para a 
implementação de políticas sociais ou para investi
mentos em infra-estrutura, o ralo acha-se aberto 
para financiar os fundos de pensão. 

Segundo dados publicados no artigo da Folha 
de S.Paulo, antes citado, no ano de 1995 a contri
buição proveniente dos empregos foi de aproxima
damente US$1 ,5 bilhões, enquanto que as estatais 
contribuíram com US$3,5 bilhões. 

Ora, Senhor Presidente e Senhores Senado
res, este valor, evidentemente, foi retirado da parce-
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la dos dividendos que deveriam ser transferidos para 
os cofres públicos. 

Fazem parte desta "ciranda" 1 09 fundos de es
tatais, cujo património alcança R$63, 1 bilhões con
tando-se aí investimentos no mercado financeiro, em 
bolsas de valores, em imóveis e títulos públicos. 

Esta montanha de recursos, todavia, não está 
sujeita a praticamente nenhuma fiscalização, o que 
facilita muito as práticas irregulares na escolha dos 
investimentos e nos gastos operacionais. 

Em boa hora manifestou-se o ilustre Senador 
Beni Veras, propondo a limitação da participação 
das empresas estatais para os seus respectivos fun
dos de pensão, no seu parecer apresentado perante 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a PEC que dispõe a chamada reforma do Sis
tema de Previdência Social. 

É inquestionável o acerto de tal medida, que 
veda ao Poder Público, em geral, o aperte a fundo 
de pensão superior à contribuição do segurado. 

Trata-se de providência que merece o pleno 
apoio do Legislativo, a fim de se evitar esta sangria 
de recursos públicos que, a cada dia são transferi
dos para a gestão especulativa dos fundos de pen
são das estatais. 

A total liberdade de ação dos fundos de pen
são das empresas estatais tem propiciado aos seus 
administradores a celebração de negócios que mui
tas vezes implicam a compra de imóveis superfatu
rados, o pagamento de comissões acima das taxas 
de mercado, enfim, a Nação passa a sustentar os 
mega-negócios realizados por estes fundos com o 
dinheiro do contribuinte brasileiro. 

É hora de se dar um basta a este •carrossel" 
que, não obstante o gigantismo do seu património, 
apresenta um déficit de R$18,5 bilhões, ou seja, se 
em 29 fundos houvesse necessidade de se pagar to
dos os compromissos a falta de recursos seria aque
la acima mencionada. 

Agarrados à seiva destes verdadeiros "mons
trengos" acham-se as chamadas empresas pe atuá
ria, isto é, aqueles que elaboram as previsões dos 
fundos mediante cálculos atuariais. 

Dentre os 39 fundos de pensão de empresas 
estatais do nível federal, 30 deles são atendidos por 
apenas 2 empresas de consultaria atuária, que são a 
Estea e a dessé,.Montello. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores, 

Segundo relata a reportagem da Folha de S. 
Paulo, vários escândalos foram identificados nos úl
timos anos envolvendo malversação de recursos, 
especialmente nos negócios de compra e venda de 
ações e de imóveis, destacando-se os prejuízos da 
Petros (de US$630 mil), da Sistel (US$150 mil), do 
fundo do BNDES (de US$78 mil), dentre outros. 

Não se pode mais deixar à margem da fiscali
zação efetiva e do controle as ações promovidas por 
fundos de pensão que gerenciam vultosos recursos 
provenientes do Poder Público, portanto do povo 
brasileiro. 

A inoperância do Tribunal de Contas e do Ban
co Central deixa sobrecarregada a ação fiscalizado
ra da Secretaria de Previdência Complementar, ór
gão que tem a missão de fiscalizar os fundos de 
pensão, tendo a sua atual titular reconhecido que há 
o caso de uma empresa estatal que chega a repas
sar mais de 20% da folha de pagamento para o fun
do de pensão. 

Pasmem, Senhoras e Senhores Senadores, 
mais de 20% do total da folha de pagamento da em
presa são transferidos para o fundo de pensão, di
nheiro que deveria ficar nos cofres da estatal para 
compor o seu património ou ser repassado para o 
acionista majoritário (a União) ou os acionistas mino
ritários. 

Dentre os negócios escabrosos noticiados pela 
Folha de S.Paulo está a compra pela Braslight (fun
do da Light) de 2.000 jazigos no cemitério Jardim da 
Saudade, no Rio de Janeiro. 

Mas, Senhores Senadores, não há como negar 
a inércia dos governos no controle e fiscalização 
destas entidades que têm desvirtuado as suas fun
ções para se transformarem em verdadeiros balcões 
de negócios às custas dos contribuintes. 

As estatais não têm recursos suficientes para 
investimentos em infra-estrutura, recorrendo muitas 
delas de empréstimos no exterior, mas não se recu
sam a repassar vultosos recursos para os fundos de 
pensão, que abrigam, às vezes, centenas de servi
dores, transformando-se em grandes "cabides de 
empregos". 

Tantas anormalidades ou mesmo irregularida
des já foram alvo de pelo menos duas CPI no Con
gresso Nacional, a primeira em 1993 e a segunda 
concluída no ano próximo passado. 

Lamentavelmente os resultados destas CPI fo
ram pífios, pois as conclusões não passaram de sim-
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pies sugestões e a remessa de documentos para 
outros órgãos. 

Não obstante essas ações pouco produtivas do 
Parlamento, ouso provocar, novamente, esta Casa a 
constituir nova CPI para, desta vez com maior empe
nho ainda, procurar nos meandros destes "castelos 
de boa-vida" o real destino do dinheiro transferido e 
a legalidade e eficiência de suas administrações. 

De qualquer sorte, Senhor Presidente, Senho
ras e Senhores Senadores, já apresentei, recente
mente, requerimento perante a Comissão de Rscali
zação e Controle desta Casa, visando à criação de 
Subcomissão, no ãmbito daquela Comissão, desti
nada à fiscalização e o controle dos chamados fun
dos de pensão que tenham como patrocinador a 
União, a qual já foi instalada. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR- ROMEU TUMA (PFL - SP) - Sr_ Presi

dente, Srl's. e Srs. Senadores, o acordo firmado no 
mês passado entre a Volkswagen do Brasil e seus 
empregados sinaliza, por certo, uma nova fase nas 
relações entre patrões e empregados. Foi uma de
monstração de cidadania, digna de um país que ca
minha célere para a modernidade. 

A disposição de negociar marcou todo o pro
cesso que resultou num entendimento comum, sem 
a necessidade de se recorrer a expedientes muitas 
vezes traumáticos e pouco eficazes para ambas as 
partes. 

Quase ao mesmo tempo em que a montadora 
paulista sentava-se à mesa com seus empregados, 
num esforço de negociação, esta Casa aprovava le
gislação autorizando a contratação temporária de 
empregados, como alternativa para enfrentar a crise 
do desemprego, possibilitando a criação de novos 
postos de trabalho, para atender a eventuais aumen
tos sazonais de demanda. 

Naquela ocasião, como relator da matéria no 
Senado Federal, lamentei o fato de não haver em
pregos suficientes em nosso País para atender o 
contingente de jovens que anualmente ingressa no 
mercado de trabalho, assim como a angústia dos· 
que têm emprego estável e temem perdê-lo e dos 
desempregados que temem não conseguir nova co
locação. 

Em quase dois meses de exaustiva negociação 
entre a Volks e seus empregados, predominou a ma
turidade, sustentada no alto nível dos diálogos e no 
bom senso dos trabalhadores e dos empresários. 

Se os trabalhadores se conduziam preocupa
dos em preservar seus empregos, a Volkswagen 
não pretendia perder posições de mercado, tão ar-

duamente conquistadas, seja como resultado de gre
ves seja pela perda de parte de sua mão-de-obra 
qualificada. Afinal, relações conflituosas entre em
pregados e patrões não levam a lugar algum. Todos 
perdem. 

Se o acordo trouxe para os empregados a ga
rantia de que não haverá demissões em massa, 
para a Volkswagem assegurou o prosseguimento 
em sua meta de investir cerca de US$ 3 bilhões nos 
próximos cinco anos, dando-lhe condições de en
frentar a concorrência com produtos tecnologica
mente mais modernos_ 

Em resumo, ganhou a sociedade, pois esse 
acordo pode e deve servir como um extraordinário 
elemento de reflexão para as negociações futuras, 
em qualquer campo. 

A participação dos sindicatos dos metalúrgicos 
do ABC e de Taubaté foi uma inequívoca demons
tração de que este é o caminho a seguir. Suas lide
ranças desempenharam um papel decisivo em todo 
o processo. Souberam conciliar, com alto grau de 
consciência política, o trabalho junto às bases com 
as intensas negociações junto aos executivos da 
Volkswagen, sem abrir mão de princípios ql!e nor
teiam o espírito de classe. 

Fortaleceu-se o Brasil, cujo Governo, respei
tando a capacidade de empresários e trabalhadores, 
não interferiu nas negociações, colaborando para o 
aperfeiçoamento das relações entre capital e traba
lho_ 

Nem mesmo os críticos do acordo perderam, 
pois tiveram a oportunidade de aprender que o cami
nho da negociação é pavimentado pela boa vont~de 
entre as partes e tem diversas variantes, sem que 
seja necessário sacrificar princípios. 

O acordo, embora não resolva todos os proble
mas entre empresa e trabalhadores, abre portas 
para as soluções. Com o programa de dispensas vo
luntárias e a reformulação da política de remunera
ção e de benefícios, a Volkswagen poderá fazer re
duções de custos para melhorar e aumentar a pro
dutividade e a competitividade, adequando-se à rea
lidade econômica do País. O acordo garante que os 
veículos mundiais da montadora serão produzidos 
no Brasil, nas fábricas Anchieta e Taubaté, fato iné
dito no País_ 

Vale lembrar outros pontos importantes, como 
a criação do banco de dias, para quando o mercado 
estiver retraído_ Ele permite a redução da jornada 

-,_ semanal em um ou mais dias, para toda a compa
.· nhia ou em determinados setores, sem prejuízo do 

salário. Esses dias serão computados e repostos 
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com trabalho em jornadas complementares de pro
duç&o, sem pagamento das horas-base. O adicional 
de hora extra passou para 50 por cento aos sábados 
e 1 00 por cento aos domingos, e o notumo, de 30 
por cento a 25 por cento. O valor mínimo na partici
pação dos resultados foi fixado em R$ 2.100,00 e o 
máximo, em R$ 2.800,00. 

Mais importante do que os pontos que acaba
mos de relacionar, no entanto, é o fato indiscutível 
de que o acordo entre a Volkswagen e seus empre
gados evitou demissões e mostrou que problemas 
complexos podem ser resolvidos pelo diálogo. 

Muito obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Sala Villa 
Lobos do teatro Nacional de Brasília, obra de Oscar 
Niemeyer, abrigou, há duas semanas, um evento im
pensável algumas décadas atrás: a apresentação de 
Dona Selma do Coco. Dona Selma guarda uma tra
dição secular do povo brasileiro, que é o Coco, ma
nifestação artística de dança e música popular nor
destina Chamo a atenção para esse fato, hoje corri
queiro, a propósito do aniversário - 76 anos - da Se
mana de Arte Modema de 1922, comemorado agora 
em fevereiro. Creio que, não fossem aqueles sete 
dias que abalaram a cultura brasileira, a presença de 
artistas do povo em teatros sofisticados não seria 
possível. No entanto, graças à ousadia inaugurada 
naqueles dias, temos esse exemplo de "modernida
de": uma artista do povo, apresentando-se na Sala 
Villa Lobos, projetada por Oscar Niemeyer, o arqui
teto mais identificado com a concepção modema, na 
Capital erguida no interior do País. 

A Semana de Arte Modema de 1922, com a ir
reverência de seus participantes, inaugurou não só a 
modernidade nas artes plásticas, música e literatura, 
como também promoveu o início da valorização da 
cultura popular. De quebra, contribuiu enormemente 
para a afirmação da nacionalidade brasileira. 

A década ae 20 revelava um mundo em trans
formação, ainda não acostumado com a tal 'moder
nidade', trazida com a industrialização e com a con
·solidação de centros !.lrbanos. A Europa se refazia 
da I Guerra Mundial e ainda não havia entendido di
reito as conseqüências da Revolução Russa de 
1917. É nesse clima de perplexidade que floresciam, 
desde o início do século, alguns "ismos' nas artes 
européias: o futurismo de Marinetti, o cubismo de Pi
casso, o dadaísmo de Tristan Tzara e, ainda, o sur
realismo de Apollinaire - para ficarmos apenas com 
os mais citados. Esses movimentos tinham em co-

mum o desejo de cortar os laços com o passado e 
inaugurar novas perspectivas estéticas, mais afina
das com um mundo 'moderno". 

Nosso Brasil, gigante ainda em sono profundo, 
andava ao largo desses "ismos• todos, ainda ligado, 
essencialmente, a seu passado rural. Na política, o 
predomínio das oligarquias rurais tinha seu contra
ponto nas artes, cujas obras se baseavam na imita
ção bem comportada dos modelos europeus do sé
culo XIX. Sem nenhuma grande expressão literária 
depois da morte de Machado de Assis, os poetas se 
fartavam com os versos pamasianos. Com o mesmo 
espírito, na pintura predominava o tradicionalismo da 
Academia Imperial de Belas Artes, fundada em 
1826. Na música, imperava a tentativa de fazer com 
que as óperas tomassem um lugar de destaque na 
preferência da elite. 

Mas, ao mesmo tempo, ainda que o Brasil não 
tivesse iniciado sua industrialização e os centros 
como São Paulo e Rio apenas começassem a ga
nhar força, o País não estava imune à revolução mo
dernista no campo das artes. 

O Movimento Tenentista, a presença de operá
rios imigrantes europeus e a influência do anarquis
mo que esses trazem são alguns indícios de que o 
País respirava un:a atmosfera de mudança. 

Foi nesse cenário que, na primeira quinzena de 
fevereiro de 1922, sob o pretexto de comemorar o 
centenário da Independência do Brasil, alguns artis
tas se reuniram no Teatro Municipal de São Paulo. 
Apresentaram conferências, recitais, declamações 
de poesias e exposições de quadros. As reações fo
ram de repulsa e escândalo, diante das ousadias 
"perpetradas' pelos modernistas. Imaginem, então, 
Senhoras e Senhores Senadores, o que significaria 
a apresentação de uma puxadeira de Coco, como 
Dona Selma do Coco, naqueles salões! 

Os mcx!emistas procuravam, ao mesmo tempo, 
aproveitar-se das novas concepções estéticas euro
péias e construir uma arte que fosse, realmente, bra
sileira. 

Na música, o principal representante da reno
vação foi Heitor Villa Lobos, que resgatou a cultura 
musiccl local, seja fundindo sons locais com influên
cias universais, como no caso das belíssimas Ba
chianas Brasileiras, seja resgatando temas popula
res, como na imortalização, em partituras, das ale
gres cirandas e cirandinhas. 

Nas artes plásticas, Anita Malfatti, desde 1917, 
chocava os apreciadores de arte com suas telas in-
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fluerciadas pelo cubismo. Em 1928, com Oswald de 
Andrade, divulgaria as bases do Movimento Pau
Brasil e da Antropofagia, em que pregavam a "deglu
tição' daquilo que mais nos interessasse da cultura 
estrangeira, ao mesmo tempo em que o próprio Bra
sil seria objeto, também, dessa deglutição, para 
aproveitar o que havia de melhor na cuftura brasilei
ra. Outros artistas, como Di Cavalcante, Portinari, 
Lasar Segall, Rebolo e Dacosta, cada um com suas 
peculiaridades, ocupar-se-iam, igualmente, de colo
car, numa nova estética, o Brasil como tema de suas 
obras. 

Na literatura, além de Oswald de Andrade, Ma
noel Bandeira e Mário de Andrade foram os desta
ques da primeira geração modernista. Oswald esta
va muito influenciado pelas vanguardas estéticas eu
ropéias e manteve uma militância modernista muito 
grande, ocupando-se em escrever poemas, roman
ces e peças de teatro com a nova linguagem, a nova 
temática e o novo tratamento do Brasil. São exem
plos de sua obra João Miramar, Serafim Ponte Gran
de e O Rei da Vela. 

Mário de Andrade, embora não tivesse os rom
pantes de Oswald, contribuiu decisivamente para um 
dos principais objetivos da Semana, que era a busca 
das raízes do Brasil. Autodenominando-se 'Turista 
Aprendiz', recolhe peças musicais, lendas d.o folclo
re e tradições, itens que utiliza em sua obra. Um dos 
exemplos mais conhecidos é o seu Macunaína, ver
dadeira rapsódia de lendas, hábitos e mitos brasilei
ros. 

Manoel Bandeira, que se autoproclamava um 
poeta menor, apesar de ser ligado à escola pama
siana, oferece grande contribuição ao modernismo, 
com seus poemas eivados de influência do cotidiano. 

A geração de 30 traria Carlos Drummond de 
Andrade, com seu profundo humanismo, com poe
mas de rara beleza e lirismo, vazados ora em lingua
gem popular, ora num estilo mais culto, mas que ti
veram e têm enorme poder de ampliação do univer
so de apreciadores da poesia, antes restritos às eli
tes intelectuais e acadêmicas. 

Na área da prosa, a contribuição dos nordesti
nos é fundamental para a afirmação do modernismo, 
como Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Graci
liano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Com 
eles, as histórias, contadas em cenários regionais, 
revelam a universalidade que tanto se queria alcan
çar para a literatura brasileira. 

Vinícius de Moraes foi, talvez, o mais bem-su
cedido autor modernista, pois, ao abraçar a canção 

popular, pôde ver seus versos cantados por multidõ
es, cumprindo algo que pretendera, profeticamente, Os
wald de Andrade, que certa vez declarara que a massa 
ainda comeria do fino biscoito que ele fabricava 

Creio que a revolução nas artes ocorrida na 
década de 60, com o Cinema Novo, a Bossa Nova, 
o Tropicalismo e o lê-lê-lê, são, em sua época, ree
dições do espírito que levou os modernistas a se 
apropriarem do melhor que era produzido lá fora, 
para, aproveitando-se de nossos temas, construir 
uma vigorosa arte nacional. A partir dessa época, 
com a disseminação do rádio, do cinema e da televi
são, finalmente as artes podem chegar às massas. 
Esse esforço de construção do 'novo' se revela em 
várias frentes. Uma delas é representada pelo res
gate das manifestações artísticas feitas pelos estu
dantes, por intermédio dos CPC - Centros Popula
res de CuHura, que queiram educar as massas, utili
zando uma linguagem delas conhecida. Na música 
Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, essa busca se 
revela na louvação que se faz da modernidade ar
quitetõnica contrastando com a miséria e a fome. Ain
da na música, é com melodias inspiradas na tradição 
popular que Geraldo Vandré emociona multidões com 
suas canções guerreiras, que embalam passeatas 
contra o regime militar, como o 'hino' Caminhando e 
Cantando. Enfim, naquela década, a cuftura do País 
ferve, embalada pelos ideais de nacionalidade e de re
novação preconizados pelos modernistas. 

Sem muitas novidades, nos últimos 30 anos, 
as artes brasileiras consolidam suas conquistas, 
num espaço cada vez mais difícil - o da mídia -, em 
que não basta ter talento, diante das imposições de 
uma cultura massificante mundial. 

Mas, desde 1922, parece que aprendemos a 
nos orgulhar de nossa cuHura. O samba, por exem
plo, que, no início do século, tinha status de música 
de segmentos étnicos marginalizados, passou a ser 
a trilha sonora de nossas festas de brasilidade, seja 
quando o 'morro' desce para o 'asfaHo', no carna
val, seja quando recebemos Chefes de Estado ou -
ironicamente- ídolos do Rock. 

Daí que vejo com profunda alegria a presença 
de Dona Selma do Coco, na sala Villa Lobos, do 
Teatro Nacional de Brasília, pois esse evento é um 
símbolo da vitória dos modernistas. Hoje, não só uni
versitários de classe média levam a arte popular aos 
palcos de elite, como em 60; pois os artistas do povo 
é que comparecem aos palcos- e com brilhantismo. 
E não se diga que isso é xenofobia de nordestino, 
pois, antes de se apresentar em Brasília,. Dona Se/-
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ma ,do Coco já havia passado por Berlim e Paris, 
mostrando sua arte. 

Espero que um evento assim seja também o 
emblema de que, entrando no novo século, nos es
forcemos por consoiidar uma arte nacional vigorosa. 
Não para nos ufanarmos de sermos os melhores nis
so ou naquilo (como, a propósito, somos no futebol). 
Mas para que essa arte nos dê consciência do que 
somos, de nossa identidade cultural e nacional, em 
meio a um mundo tão globalizado, em que corremos 
o risco de sucumbir como nação. Pois a arte é uma 
das formas de manter vivo o nosso espírito. E era o 
espírito de brasilidade que tanto buscavam aqueles 
rapazes e moças nordestinas. E esse espírito está 
presente, hoje, principalmente, no Pagode, no Axé, 
no Samba, e no Coco de Dona Selma do Coco. 

É preciso, Senhoras e Senhores Senadores, 
que o espírito renovador, revolucionário e criador da 
Semana de Arte Modema continue a orientar-nos na 
entrada do novo milênio, pára que o Brasil se conti
nue afirmando como Nação criadora e criativa diante 
desse mundo em transformação .. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, eu não poderia 
deixar sem registro pessoal, nesses três últimos dias 
de convocação extraordinária, o orgulho que tenho 
em integrar esta Casa, como representante do povo 
de Goiás. Conseguimos, nesse período, romper to
das as formas de resistência para dotar o país de 
novos instrumentos para o seu equilíbrio econômico 
e social. Desmentimos aquela imagem crítica de que 
os políticos não aprovam matérias impopulares em 
ano eleitoral. A Reforma Administrativa, amarga em 
partes polêmicas como a da quebra da estabilidade, 
mas indispensável para a govemabilidade da União, 
dos Estados e Municípios, está aí para provar que 
os interesses da Nação já falam mais alto que o 
oportunismo político. 

Com as reformas administrativa e previdenciá
ria virtualmente aprovadas, o Congresso cumpre as 
suas responsabilidades perante a Nação. E também 
mostramos aos mercados internacionais que esta
mos no rumo certo, consolidando a estabilidade eco
nômica e criando condições mais seguras para a 
atração dos investimentos externos. Com o conjunto 
de mais de 40 matérias aprovadas no período de 
convocação, conseguimos ampliar os níveis de nos
sa identificação com o povo, um fato de grande sig
nificação, no meu entender, para valorizar o senti
mento de cidadania. 

Sobre esse rico período de trabalho legislati
vo pouco há a dizer, depois da entrevista do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso concedeu ao 
Jornal do Senado. Sua Excelência falou por todos 
nós, que amamos o processo democrático e esta
mos comprometidos com o equilíbrio e a boa con
vivência entre os três Poderes. Sua Excelência 
afirmou que "o Congresso tem sido capaz de dar 
demonstrações de que responde às necessidades 
do Brasil e de seu povo", e que o Senado "tem 
dado um show•. Por ser uma peça política desti
nada a ter amplas repercussões, eu quero sugerir 
à Mesa Diretora que faça constar dos anais, como 
parte deste meu rápido pronunciamento, o texto in
tegral da entrevista. 

Tenho a mais segura convicção de que a 
fertilidade desse período legislativo haverá de 
marcar a história do Senado e do Congresso, 
não só pela importância das muitas matérias 
aprovadas, mas principalmente pelo exemplo de 
trabalho e de dedicação que oferecemos ao 
país, mudando um quadro de descrédito que tem 
acompanhado por anos a fio a imagem do Legis
lativo. E contraímos com o Presidente desta 
Casa, o ilustre Senador Antonio Carlos Magalhã
es, uma dívida de gratidão por ter conduzido 
com sabedoria, coragem e pulso firme, esse mo
mento feliz de afirmação do Senado diante da 
opinião pública brasileira. 

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

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, designando para a sessão ex
traordinária deliberativa, a realizar-se amanhã, às 
1 Oh, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

REDAÇÃO ANAL 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 78, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 87, de 1998- art. 336,b) 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 
78, de 1997 (n2 1.159/95, na Casa de origem), que 
institui normas gerais sobre desporto e dá outras 
providências. 

(Dependendo da leit_ura de parecer da Comis
são Diretora) 
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-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 11, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 96, de 1998- art. 336,b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 11, de 1998 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n• 54, de 1998, Relator. Senador José Ro
berto Arruda, com voto contrário do Senador Vilson 
Kleinübing), que autoriza o Estado do Mato Grosso a 
elevar, temporariamente e em caráter excepcional, 
seu limite de endividamento para fins de emissão, 
mediante ofertas públicas, de Letras Rnanceiras do 
Tesouro do Estado do Mato Grosso- LFTEMT, des
tinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível no 
12 semestre de 1998. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 9, DE 1998 

Discussão, em turno único: do Projeto de Re
solução nº 9, de 1998 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos como conclusão de 
seu Parecer n• 52, de 1998, Relator: Senador Levy 
Dias), que autoriza a República Federativa do Bra
sil a contratar operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD, no valor equivalente a até cen
to e cinqüenta e cinco milhões de dólares norte
americanos, de principal, destinando-se os recur
sos ao financiamento parcial do Projeto de Supor
te à Reforma do Setor Ciência e Tecnologia -
PADCT/111. 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 12, DE 1998 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 12, de 1998 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n• 55, de 1998, Relator: Senador Esperidião 
Amin, com votos contrários dos Senadores Lúdio 
Coelho, Osmar Dias e Vilson Kleinübing), que autori
za o Estado do Espírito Santo a transferir para a Cai
xa Económica Federal - CEF, débitos junto a institui
ções financeiras privadas, no valor total de vinte e 
seis milhões, quarenta e um mil e trezentos e trinta e 
um reais e quarenta e nove centavos, apurado em 28 
de fevereiro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajuste FIScal de Estados. 

-5-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 13, DE 1998 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 13, de 1998 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu Pa
recer n• 56, de 1998, Relator. Senador Lúcio Alcânta
ra, com votos contrários dos Senadores Vilson Kleinü
bing, Osmar Dias e Lúdio Coelho), que autoriza o Es
tado do Pará a contratar, junto à Caixa Económica Fe
deral- CEF, operação de crédito que consiste na aqui
sição, pela CEF, de créditos detidos por instituições fi
nanceiras privadas junto ao Estado do Pará, no mon
tante de vinte e quatro milhões, duzentos e onze mil, 
trezentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centa
vos, valor este apurado em 28 de fevereiro de 1997. 

-6-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 164, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 164, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos como conclusão de 
seu Parecer nº 805, de 1997, Relator. Senador Ger
son Camata, com declaração de voto do Senador 
Júlio Campos), que autoriza o Estado do Mato Gros
so a elevar temporariamente o seu limite de endivi
damento para que possa contratar e prestar contra
garantia à operação de crédito externo, com o aval 
da União, junto ao Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equiva
lente a quarenta e cinco milhões de dólares norte
americanos, destinada a financiar parcialmente o 
Programa de Reforma do Estado do Mato Grosso. 

(Em virtude de adiamento) 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 

encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h58min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

11-2-98 
Quarta-feira 

1 Oh - Sessão Deliberativa Extraordinária do 
Senado Federal 

15h30min- Sessão Deliberativa Ordinária do 
Senado Federal 
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Ata da 28ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 12 de fevereiro de 1998 

6ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Maga/hã~s e Ger~ldo Melo 
da. Sra. Júnia Marise e do Sr. Carlos Patrocínio 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães- Antônio Carlos Valadares
Artur da Tavola- Bello Parga- Benedita da Silva
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocinio - Carlos Wilson - Casildo Malda
ner - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alva
res - Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Eman
des Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra 
- Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto 
- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda 
- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Na-
poleão - Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jef
ferson Peres - João França - João Rocha - Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José 
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra -
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José 
Saad - José Samey - José Serra - Júlio Campos -
Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha 
- Leonel Paiva - Levy Dias - Lucídio Portella - Lú
cio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Marlu
ce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Otoniel 
Machado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina As
sumpção- Renan Calheiros- Roberto Freire- Rome
ro Jucã- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Se
bastião Rocha - Sergio Machado - Teotónio Vilela 
Filho- Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de .76 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Lú
dio Coelho, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

N.2 108198, de 11 do corrente, em aditamento ao 
Aviso n.º 73198, de 29 de janeiro último, encaminhando 
as informações referentes ao quesito 1 do Requeri
mento n.º 989, de 1997, do Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia. ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N.2 26/98, de 11 do corrente, comunicando 
que O Projeto de Lei do Senado n.Q 243, de 1997-
Complementar (n.2 214/97- Complementar, naquela 
Casa), de autoria do Senador Waldeck Omelas, que 
altera a legislação do imposto dos Estados e do Dis
trito Federal sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e interrnunicipal e de comu
nicação, foi sancionado e transformado na Lei Com
plementar n.º 92, de 23 de dezembro de 1997; e 

N.2 27/98, de 11 do corrente, comunicando que 
o Projeto de Lei da Câmara n2 89, de 1996 (n.2 

667/95, naquela Casa), que autoriza o Poder Executivo 
a conceder apoio financeiro aos Municípios que instituí
rem programas de garantia de renda mínima associados 
a ações sócio-educativas, foi sancionado e transformado 
na Lei n.0 9.533, de 10 de dezembro de 1997. 

PARECER 

PARECER N.2 81, DE 1998 

Redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n.2 

41, de 1997 (n.0 173, de 195, na Câmara 
dos Deputados). 
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. A ComissãÓ de Constituição, Justiça e Cidada
nia àpresenta a Redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n.2 41, de 1997 
(n.2 173, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
modifica o regime e dispõe sobre princípios e nor
mas da Administração Pública, servidores e agentes 
políticos controle de despesas e finanças públicas, e 
custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e 
da outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de feverei
ro de 1998. - Bernardo Cabral, Presidente - Rome
ro Jucá, Relator - Francelina Pereira - Bello Par
ga - Fernando Bezerra - Ney Suassuna - Ramez 
Tebet- Levy Dias - Romeu Tuma - Beni Veras
José Bianco- Casildo Maldaner. 

ANEXO AO PARECER N!? 81, DE 1998 

REDAÇÃO PARA O 22 TURNO DA PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 41, DE 1997 

Modifica o regime e dispõe sobre 
princípios e normas da Administração 
Pública, servidores e agentes políticos, 
controle de despesas e'finanças públicas 
e custeio de atividades a cargo do Distri
to Federal, e dá outras providências. 

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte ellJenda 
ao texto constitucional: 

Art. 1º Os incisos XIV e XXII do art. 21 
e XXVII do art 22 da Constituição Federal 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 21. Compete à União: 

XIV - organizar e manter a polícia civil, 
a polícia militar e o corpo de bombeiros mili
tar do Distrito Federal, bem como prestar as
sistência financeira ao Distrito Federal para 
a execução de serviços públicos, por meio 
de fundo próprio; 

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

• Art. 22. Compete privatiWJmente à 
União legislar sobre: . ' . 

XXVII - normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para 

as administrações públicas diretas, autárqui
cas e fundacionais da União, Estados, Distri
to Federal e Municípios, obedecido o dispos~ 
to no art.37, XXI, e para as empresas públi
cas e sociedades de economia mista, nos 
termos do art. 173, § 12, III; 

Art. 22 O § 2º do art. 27 e os incisos V e VI do 
art 29 da Constituição Federal passam a vigorar 
com a seguinte redação, inserindo-se § 22 no art. 28 
renumerando-se para§ 12 o atual parágrafo único: 

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

§ 22 O subsídio dos Deputados Esta
duais será fixado por lei de iniciativa da As
sembléia Legislativa, na razão de, no máxi
mo, setenta e cinco por cento daquele esta
belecido, em espécie, para os Deputados Fe
derais, observado o que dispõem os arts. 39, 
§ 42, 57,§ 7º, 150, 11, 153, III, e 153, § 22, I. 

"Art. 28 ..........•....••.............••••........•.•... 
§ 12 Perderá o mandato o Governador 

que assumir outro cargo ou função na admi
nistração pública direta ou indireta, ressalva
da a posse em virtude de concurso público e 
observado o disposto no art. 38, I, IV e V. 

§ 2º Os subsídios do Governador, do 
Vice-Govemador e dos Secretários de Esta
do serão fiXados por lei de iniciativa da As
sembléia Legislativa, observado o que dis
põem os arts. 37, XI, 39, § 42 , 150, 11, 153, 
III, e 153, § 2º, I. • 

"Art. 29 ............................................... . 

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Pre
feito e dos Secretários Municipais fixados 
por lei de iniciativa da Câmara Municipal, ob
servado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 
42, 150, 11, 153, III, e 153, § 2º, I; 

VI - subsídio dos Vereadores fixado 
por lei de iniciativa da Câmara Municipal, na 
razão de, no máximo, setenta e cinco por 
cento daquele estabelecido, em espécie, 
para os Deputados Estaduais, observado o 
que dispõem os arts. 39, § 42, 57,§ 72, 150, 
11, 153, III, e 153, § 22, I; 

Art. 32 O caput, os incisos I, 11, V, VIl, X, XI, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XIX e o § "32 do art. 37 da 
Constituição Federal passam a vigorar com a se
guinte redação, acrescendo-se ao art. os §§ 72 a 9°: 
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'Art. 37. A administração pública direta 
-e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal -e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publi
cidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

I - os cargos, empregos e funções pú
blicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em 
lei, assim como aos estrangeiros, na forma 
da lei; 

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

V - as funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por serviáores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carrei
ra nos casos, condições e percentuais míni
mos pervistos em lei, destinam-se apenas 
às atribuições de direção, chefia e assesso
ramento; 

VIl - o direito de greve será exercido 
nos termos e nos limites definidos em lei es
pecífica; 

X - a renumeração dos servidores pú
blicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 
39 somente poderão ser fixados ou altera
dos por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices; 

XI - a remuneração e o subsídio dos 
ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica 
e fundacional, dos membros de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, dos detento
res de mandato eletivo e dos demais agen
tes políticos e os proventos, pensões ou ou
tra espécie remuneratória, percebidos cumu
lativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em es-

pécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal; 

XIII - é vedada a vinculação ou equi
paração de quaisquer espécies remunerató
rias para o efeito de remuneração de pes
soal do serviço público; 

XIV - os acréscimos pecuniários per
cebidos por servidor público não serão com
putados nem acumulados para fins de con
cessão de acréscimos ulteriores; 

XV - o subsídio e os vencimentos dos 
ocupantes de cargos e empregos públicos 
são irredutíveis, ressalvado o disposto nos 
incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, 
§ 42, 150, 11, 153, III, e 153, § 2º, I; 

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

a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com ou

tro, técnico ou científico; 
c) a de dois cargos privativos de médi-

co; 
XVII - a proibição de acumular esten

de-se a empregos e funções e abrange au
tarquias, fundações, empresas públicas, so
ciedades de economia mista, suas subsidiá
rias, e sociedades controladas, direta ou in
diretamente, pelo poder público; 

XIX - somente por lei específica pode
rá ser criada autarquia e autorizada a insti
tuição de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de fundação, cabendo à 
lei complementar, neste último caso, definir 
as áreas de sua atuação; 

§ 3° A lei disciplinará as formas de par
ticipação do usuário na administração pública 
direta e indireta, regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à presta
ção dos serviços públicos em geral, assegu
radas a manutenção de serviços de atendi
mento ao usuário e a avaliação periódica, 
externa e interna, da qualidade dos serviços; 

11 - o acesso dos usuários a registres 
administrativos e a informações sobre ates 
de governo, observado o disposto no art. 5°, 
X e XXXIII; 
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III - a disciplina da representação con
tra o exercício negligente ou abusivo e car
go, emprego ou função na administração pú
blica. 

· .. ~ .. 72 A lei disporá sobre os requisitos e 
as .restrições ao ocupante de cargo ou em
prego. da administração direta e indireta que 
possibilite o acesso a informações privilegia
das. · 

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

--1- o prazo de duração do contrato; 
11 - os controles e critérios de avalia

ção de desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidade dos dirigentes; 

lU - a remuneração do pessoal. 
§.g<> O disposto no inciso Xl.aplica-se 

às empresas públicas e às sociedades de 
economia mista, e suas subsidiárias, que re
ceberem recursos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios para 
pagamento de despesas de pessoal ou de 
custeio em geral.· 

Art. 4º O caput do art. 38 da ConstituiçãQ. Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3a. Ao servidor público da admi
nistração direta, autárquica e fundacional, no 
exeroício de mandato eletivo, aplicam-se as 
seguintes disposições: 

Art. 52 O art. 39 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios instituirão conselho 
de política de administração e remuneração 
de ~1. integrado por servidores desig
nadi!IS-.pelos respectivos Poderes. 

":"2§c."'1" A fixação dos padrões de venci
mento· e dos demais componentes do siste
ma remuneratório observará: 

I - a natureza, o grau de responsabili
dade e a complexidade dos cargos compo
nentes de cada carreira; 

11 -os requisitos para a investidura; 
III - as peculiaridades dos cargos. 

§ 2" A União, os Estados e o Distrito 
Federal manterão escolas de governo para 
a formação e o aperfeiçoamento dos servi
dores públicos, constituindo-se a participa
ção nos cursos um dos requisitos para a 
promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos entre 
os entes federados. 

§ 32 Aplica-se aos servidores ocupan-
. tes de cargo público o disposto no art. 72, IV, 

VIl, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabe
lecer requisitos diferenciados de admissão 
quando a natureza do cargo o exigir. 

§ 42 O membro de Poder, o detentor 
de mandato eletivo, os Ministros de Estado 
e os Secretários Estaduais e Municipais se
rão remunerados exclusivamente por subsí
dio fixado em parcela única, vedado o acrés
cimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou 
outra espécie remuneratória, obedecido, em 
qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 

§ 52 Lei da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios poderá esta
belecer a relação entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, obe
decido, em qualquer caso, o disposto no art. 
37,XI. 

§ 62 Os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário publicarão anualmente os valo
res do subsídio e da remuneração dos car
gos e empregos públicos. 

§ 72 Lei da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios disciplinará a 
aplicação de recursos orçamentários prove
nientes da economia com despesas corren
tes em cada órgão, autarquia e fundação, 
para aplicação no desenvolvimento de pro
gramas de qualidade e produtividade, treina
mento e desenvolvimento, modernização, 
reaparelhamento e racionalização do serviço 
público, inclusive sob a forma de adicional 
ou prêmio de produtividade. 

§ a• A remuneração dos servidores pú
blicos organizados em carreira poderá ser fi
xada nos termos do§ 4°." 

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

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

§ 12 O servidor público estável só per
derá o cargo: 

I - em virtude de sentença judicial tran
sitada em julgado; 

11 - mediante processo administrativo 
em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III - mediante procedimento de avalia
ção periódica de desempenho, na forma de 
lei complementar, assegurada ampla defesa. 

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

§ 32 Extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o servidor estável ficará 
em disponibilidade, com remuneração pro
porcional ao tempo de seiviço, até seu ade
quado aproveitamento em outro cargo. 

§ 4.2 Como condição para a aquisição 
da estabilidade, é obrigatória a avaliação es
pecial de desempenho por comissão instituí
da para essa finalidade. • 

Art. 7.2 O art. 48 da Constituição Federal passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso XV: 

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

XV - fixação do subsídio dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, por lei de ini
ciativa conjunta dos Presidentes da Repúbli
ca, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal e do Supremo Tribunal Federal, ob
servado o que dispõem os arts. 39, § 4.º, 
150, 11, 143, III, e 153, § 2.2 , 1." 

Art. 8.2 Os incisos VIl e VIII do art. 49 da Cons
tituição Federal passam a vigorar com a seguinte re
dação: 

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

VIl - fixar idêntico subsídio para os De
putados Federais e os Senadores, observa-

do o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4.º, 
150, 11, 153, li!, e 153, § 2.2 , I; 

VIII - fixar os subsídios do Presidente 
e do Vice-Presidente da República e dos Mi
nistros de Estado, observado o que dispõem 
os arts. 37, XI, 39, § 4.2, 150, 11, 153, III, e 
153, § 2.2, I; 

Art. 9.º O inciso IV do art. 51 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 51. Compete privativamente à Câ
mara dos Deputados: 

IV - dispor sobre sua organização, fun
cionamento, polícia, criação, transformação 
ou extinção dos cargos, empregos e funções 
de seus serviços, e a iniciativa de lei para fi
xação da respectiva remuneração, observa
dos os parámetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias; 

Art 10. O inciso XIII do art. 52 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 52. Compete privativamente ao 
Senado Federal: 

XIII - dispor sobre sua organização, 
funcionamento, polícia, criação, transforma
ção ou extinção dos cargos, empregos e 
funções de seus serviços, e a iniciativa de lei 
para fixação da respectiva remuneração, ob
servados os parâmetros estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias; 

Art 11. O § 7º do art. 57 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

§ 7º Na sessão legislativa extraordiná
ria, o Congresso Nacional somente delibera
rá sobre a matéria para a qual foi convoca
do, vedado o pagamento de parcela indeni
zatória em valor superior ao do subsídio 
mensal." 

Art 12. O parágrafo único do art. 70 da Consti
tuição Federal passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Art. 70 ...........•...........••.......••...•.•..••...• 
Parágrafo único. Prestará contas qual

quer pessoa física ou jurídica, pública ou pri
vada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores pú-
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blicos ou pelos quais a União responda, ou 
que, em nome desta, assuma obrigações de 
natureza pecuniária." 

Art. 13. O inciso V do art. 93, o inciso III do art. 
95 e a alínea b do inciso 11 do art. 96 da Constituição 
Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

"A~. 93 ....•....••....••..•..............•............. 

V- o subsídio dos Ministros dos Tribu
nais Superiores corresponderá a noventa e 
cinco por cento do subsídio mensal fixado 
para os Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral e os subsídios dos demais magistra
dos serão fixados em lei e escalonados, em 
nível federal e estadual, conforme as res
pectivas categorias da estrutura judiciária 
nacional, não podendo a diferença entre 
uma e outra ser superior a dez por cento ou 
inferior a cinco por cento, nem exceder a no
venta e cinco por cento do subsídio mensal 
dos Ministros dos Tribunais Superiores, obe
decido, em qualquer caso, o disposto nos 
arts. 37, XI, e 39, § 4º; ' 

"Art. 95. Os juízes gozam das seguin
tes garantias: 

III - irredutibilidade de subsídios, res
salvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 
4º, 150, 11, 153, III, e 153, § 2", I. 

"Art. 96. Compete privativamente: 

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

b) a criação e a extinção de cargos e a 
remuneração dos serviços auxiliares e dos 
juízos que lhes forem vinculados, bem como 
a fixação do subsídio de seus membros e 
dos juizes, inclusive dos tnbunais inferiores, 
onde houver, ressalvado o disposto no art. 
48,XV; 

.................................................................. 
Art. 14. O§ 2º do art. 127 da Constituição Fe

deral passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 127 ............................................... . 

§ 2º Ao Ministério Público é assegura
da autonomia funcional e administrativa, po-

dendo, observado o disposto no art. 169, 
propor ao Poder Legislativo a criação e ex
tinção de seus cargos e serviços auxiliares, 
provendo-os por concurso público de provas 
ou de provas e títulos, a política remunerató
ria e os planos de carreira; a lei disporá so
bre sua organização e funcionamento. 

Art. 15. A alínea c do inciso I do § 5º do art. 
128 da Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

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

§ 5º Leis complementares da União e 
dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos 
respecitivos Procuradores-Gerais, estabele
cerão a organização, as atribuições e o es
tatuto de cada Ministério Público, observa
das, relativamente a seus membros: 

1- as seguintes garantias: 

c) irredutibilidade de subsídio, fixado 
na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o dis
posto nos arts. 37, X e XI, 150, 11, 153, III, 
153, § 2º, I; 

Art. 16. A Seção 11 do Capítulo IV do Título IV 
da Constituição Federal passa a denominar-se "Da 
Advocacia Pública". 

Art. 17. O art. 132 da Constituição Federal pas
sa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 132. Os Procuradores dos Esta
dos e do Distrito Federal, organizados em 
carreira, na qual o ingresso dependerá de 
concurso público de provas e títulos, com a 
participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil em todas as suas fases, exercerão a 
representação judicial e a consultoria jurídi
ca das respecitivas unidades federadas. 

Parágrafo único. Aos procuradores re
feridos neste artigo é assegurada estabilida
de após três anos de efetivo exercício, me
diante avaliação de desempenho perante o:; 
órgãos próprios, após relatório circunstan
ciado das corregedorias. • 

Art. 18. O art. 134 da Constituição Federal pas
sa a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 135. Os servidores integrantes 
das carreiras discipl:nadas nas Seções 11 e 
III deste Capítulo serão remunerados na for
ma do art. 39, § 4º' 
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._ Art. i 9. O § 12 e seu inciso III e os §§ 29 e 32 

do art. 144 da Constituição Federal passam a vigorar 
com a seguinte redação, inserindo-se no artigo § 92 : 

Art. 144 .............................................. .. 

§ 12 A polícia federal, instituída por lei 
como órgão permanente, organizado e man
tido pela União e estruturado em carreira, 
destina-se a: 

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

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

§ 32 A polícia ferroviária federal, órgão 
permanente, organizado e mantido pela 
União e estruturado em carreira, destina-se, 
na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo 
das ferrovias federais. ' 

§ 92 A remuneração dos servidores po
liciais integrantes dos órgãos relacionados 
neste artigo será fixada na forma do § 42 do 
art.39." 

Art. 20. O Caput do art. 167 da Constituição 
Federal passa a vigorar acrescido de inciso X, com a 
seguinte redação: 

"Art. 167. São vedados: 

X - a transferência voluntária de re
cursos e a concessão de empréstimos, in
clusive por antecipação de receita, pelos 
Governos Federal e Estaduais e suas insti
tuições financeiras, para pagamento de des
pesas com pessoal ativo, inativo e pensio
nista, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

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

"Art 169. A despesa com pessoal ati
vo e inativo da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios não poderá 
exceder os limites estabelecidos em lei com
plementar. 

§ 12 A concessão de qualquer vanta
gem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargos, empregos e funções ou alteração 

de estrutura de carreiras, bem como a ad
missão ou contratação de pessoal, a qual
quer título, pelos órgãos e entidades da ad
ministração direta ou indireta, inclusive fun
dações instituídas e mantidas pelo poder 
público, só poderão ser feitas: 

I - se houver prévia dotação orçamen
tária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes; 

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

§ 22 Decorrido o prazo estabelecido na 
lei complementar referida neste artigo para a 
adaptação aos parâmetros ali previstos, se
rão imediatamente suspensos todos os re
passes de verbas federais ou estaduais aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municí
pios que não observarem os referidos limi
tes. 

§ 32 Para o cumprimento dos limites 
estabelecidos com base neste artigo, duran
te o prazo fixado na lei complementaF referi
da no Caput. a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios adotarão as se· 
guintes providências: 

I - redução em pelo menos vinte por 
cento das despesas com cargos em comis· 
são e funções de confiança; 

11 - exoneração dos servidores não 
estáveis. 

§ 42 Se as medidas adotadas com 
base no parágrafo anterior não forem sufi
cientes para assegurar o cumprimento da 
determinação da lei complementar referida 
neste artigo, o servidor estável poderá per
der o cargo, desde que o ato normativo mo
tivado de cada um dos Poderes especifique 
a atividade funcional, o órgão ou unidade 
administrativa objeto da redução de pessoal. 

§ 52 O servidor que perder o cargo na 
forma do parágrafo anterior fará jus a indeni
zação correspondente a um mês de remu
neração por ano de serviço. 

§ 6" O cargo objeto da redução previs
ta nos parágrafos anteriores será conside
rado extinto, vedada a criação de cargo, em
prego ou função com atnbuições iguais ou 
assemelhadas pelo prazo de quatro anos. 
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§ 7º Lei federal disporá sobre as nor
mas gerais a serem obedecidas na efetiva
ção do disposto no § 4°" 

Ar!. 22. O§ 1º do art. 173 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 173 ............................................ . 
§ 1° A lei estabelecerá o estatuto jurídi

co da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade económica de produção 
ou comercialização de bens ou de prestação 
de serviços, dispondo sobre: 

I - sua função social e fonnas de fis
calização pelo Estado e pela sociedade; 

11 - a sujeição ao regime jurídico pró
prio das empresas privadas, inclusive quan
to aos direitos e obrigações civis, comer
ciais, trabalhistas e tributárias; 

III - licitação e contratação de obras, 
serviços, compras e alienações, observados 
os princípios da administração pública; 

IV - a constituição e o funcionamento 
dos conselhos de administração e fiscal, 
com a participação de acionistas minoritá
rios; 

V - os mandatos, a avaliação de de
sempenho e a responsabilidade dos admi
nistradores. 

Art. 23. O inciso V do art. 206 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

V - valorização dos profissionais do 
ensino, garantidos, na fonna da lei, planos 
de carreira para o magistério público, com 
piso salarial profissional e ingresso exclusi
vamente por concurso público de provas e 
tftulos; 

Art. 24. O art. 241 da Constituição Federal pas
sa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 241. A União, os Estados, o Distri
to Federal e os Municípios disciplinarão por 
meio de lei os consórcios públicos e os con
vênios de cooperação entre os entes federa
dos, autorizando a gestão associada de ser
viços públicos, bem como a transferência to
tal ou parcial de encargos, serviços, pessoal 
e bens essenciais à continuidade dos servi
ços transferidos. • 

Art. is. 'Até a institUIÇão· do fundo a que se re
fere o inciso XIV de art. 21 da Constituição Federal, 
compete à União manter os atuais compromissos fi
nanceiros com a prestação de serviços públicos do 
Distrito Federal. 

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

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

Ar!. 28. É assegurado o prazo de dois anos de 
efetivo exercício para aquisição da estabilidade aos 
aluais servidores em estágio probatório, sem prejuí
zo da avaliação a que se refere o § 4º do art. 41 da 
Constituição FederaL 

Art. 29. Os subsídios, vencimentos, remunera
ção, proventos da aposentadoria e pensões e quais
quer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão, 
a partir da promulgação desta emenda, aos limites 
decorrentes da Constituição Federal, não se admitin
do a percepção de excesso a qualquer título. 

Art. 30. O projeto de lei complementar a que se 
refere o art. 163 da Constituição Federal será apre
sentado pelo Poder ao Congresso Nacional no prazo 
máximo de cento e oitenta dias da promulgação des
ta Emenda. 

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

§ 1 º Os servidores da carreira policial militar 
continuarão prestando serviços aos respectivos Es
tados, na condição de cedidos, submetidos às dispo
sições legais e regulamentares a que estão sujeitas 
as corporações das respectivas Polícias Militares, 
observadas as atribuições de função compatíveis 
com seu grau hierárquico. 
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§ 2º Os servidores civis continuarão prestando 
ser.,:fços aos respectivos Estados, na condição de 
cedidos, até seu aproveitamento em órgão da admi
nistração federaL 

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

"Art. 247. As leis previstas no inciso III 
do§ 12 do art. 41 e no§ 7º- do art. 169 esta
belecerão critérios e garantias especiais 
para perda do cargo pelo servidor público 
estável que, em decorrência das atribuições 
de seu cargo efetivo, desenvolva atividades 
exclusivas de Estado 

Parágrafo único. Na hipótese de insufi
ciência de desempenho, a perda do cargo 
somente ocorrerá mediante processo admi
nistrativo em que lhe sejam assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. • 

Art. 33. consideram-se servidores não estáveis, 
para os fins do art. 169, § 32, 11, da Constituição Fe
deral aqueles admitidos na administração direta, au
tárquica e fundacional sem concurso público de pro
vas ou de provas e títulos após o dia 5 de outubro de 
1983. 

Art. 34. Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua promulgação. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Ex
pediente !ido vai à publicação. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pro
posta de Emenda à Constituição nº 41, de 1997, 
cujo parecer foi lido anteriormente, constará da Or
dem do Dia do próximo dia 2 de março para o pri
meiro dia de discussão, em segundo turno, conforme 
comunicação feita na sessão de 10 do corrente. 

São lidos os seguintes: 

A SRA. PRESIDENTE (Junia Marise) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que a Mesa do Sena
do aprovou, em reunião reafizada nesta data, os Re
querimentos nºs 9 a 14, 16, 21, 28, 29, 35, 41, 42, 
47, 48, 64, 65, 74 a 77, 92, 95, 128 e 129, de 1998, 
de autoria dos Srs. Senadores José Bianco, Gilberto 
Miranda, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafeteira, Ade
mir Andrade, Romero Jucá, Bernardo Cabral, Anto
nio Carlos Valadares, João Rocha, Emandes Amo
rim e das Senadoras Senadoras Emília Fernandes, 
Benedita da Silva e Marina Silva, solicitando infor
mações a Ministros de Estado. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretario em exercício, Senador lúdio 
Coelho. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N.2 128, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro ·nos termos dos arts. 49, inciso X, e 

50 da Constituição Federal, combinados com o arti
go 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas ao Ministro da Saúde, Dr. Carlos 
César Albuquerque, as seguintes informações: 

1. Quais as providências tomadas para apurar 
as seguintes denúncias contra a Coordenação Re
gional da Fundação Nacional de Saúde em Roraima: 

a) em relação à implantação do Pro
grama de Oncorcecose que deveria ter sido 
realizado em 1997, de acordo com proposta 
elaborada pelo Dr. Giovan! Evelim Coelho, 
Gerente N::tcional de Endemias Focais; 

b} quanto à ausência de médicos e 
profissionais de saúde necessários nas 
áreas indígenas, levando indevidamente os 
agentes de saúde e auxiliares de enferma
gem a fazerem prescrição de medicamen
tos; 

c) quanto à situação agravante da 
saúde do índio e grande número de óbitos 
nas aldeias; 

d} quanto à Casa do Índio em Rcr:'li
ma, cabe indagar sobre a reforma prev1sta 
para 1997, que ainda não foi iniciada; sobre 
o grande número de crianças vítimas de 
complicações por IRA e diarréias; sob":' _a 
falta constante de medicamentos e rn~!:.udiS 
no local; e sobre as condições delicientes "de 
conservação de alimentos; 

e) qtJanto às condições de trabalho 
oferecidas aos servidores: existência de 101 
profissionais de saúde com contratos tempo
rários de trabalho; trabalho, em regime de 
confinamento inadequado de agentes de 
saúde, enfermeiros e auxiliares; falta de imu
nização para hepatite B e Delta para os pro
fissionais de saúde. 

2. Em que medida, tendo em vista o quadro de 
descaso à saúde do índio e levando em considera
ção as sugestões da Casai, o Minis!é~o está ~n~ri
buindo e agindo para a criação de d1strítos sanitanos 
indígenas no bojo de uma política pública, em con
formidade com os objetivos últimos das duas Confe
rências de Saúde Indígena 

Justificação 

Recebi em meu gabinete denúncia do Sindica
to dos Servidores Públicos Federais do Estado de 
Roraima (SINDSEPIRR), do Sindicato;::!:;;; -;-,"';.,"'"'a-
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dores de Saúde do Estado de Roraima (SINTRAS) e 
da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Pú
blico Federal (CONDESEF) que acusam a coorde
nação da Fundação Nacional de Saúde (FNS) do 
estado de descaso com a saúde dos índios de Ro
raima, das péssimas condições de trabalho dos ser
vidores da Fundação e de malversação de recursos 
públicos. Alertam sobre desvio de verbas, ausência 
de médicos e profissionais de saúde necessários 
nas áreas indígenas, falta de medicamentos para o 
~fendimento aos doentes e ausência de uma política 
de recursos humanos que ofereça uma solução para 
o enorme contingente de profissionais com contrato 
temporário de trabalho. Essas denúncias de irregula
ridades são fundamentadas por uma série de docu
mentos, recibos e receituários que indicam a situa
ção precária da saúde do índio no estado. 

O dossiê com as denúncias foi entregue ao 
Procurador da República do Estado de Roraima, 
Ageu Florência, e ao Deputado Federal Gilney Viana 
(PTIMn. que encaminhou a documentação à Comis
são de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados 
e à Procuradoria-Geral da República. Por sua vez, 
enviei ofício ao Procurador do Estado, solicitando in
formações sobre as medidas que foram adotadas 
em sua esfera de atuação. Essa denúncia reflete a 
situação calamitosa da saúde do índio em todo o 
País e uma ação enérgica deve ser implementada 
de forma a reverter esse quadro. 

A Cosai/FNS informou-me existir uma proposta 
de atenção à saúde das populações indígenas na 
área do Ministério da Saúde. Essa iniciativa visa or
ganizar o sistema de saúde indígena no Brasil com 
base em distritos sanitários especiais, demanda prin
cipal dos representantes dos índios e das principais 
instituições envolvidas, inclusive o próprio órgão indi
genista. 

Considerando que está tramitando, no Senado 
Federal, o Projeto de Lei n.• 4.681/94, que se encon
tra na Comissão de Constituição e Justiça, as infor
mações aqui solicitadas serão importantes para que 
possamos incorporar as reivindicações de amplos 
segmentos da sociedade civil, entidades não gover
namentais e da Fundação Nacional de Saúde. 

Brasília, 12 de fevereiro de 1998. - Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy -Marina Silva. 

(À Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N.ll129, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 49, inciso, X 

e 50 da Constituição Federal combinados com artigo 

. . . 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam 
solicitados ao Ministro da Fazenda as seguintes in
formações: 

1. Listar cada uma das parcelas que compõem 
a dívida do Estado de São Paulo e que foram objeto 
da operação de refinanciamento, autorizado pelo Se
nado Federal, celebrada entre a União e aquele Es
tado. Detalhar o tipo da dívida, nome do credor, data 
da sua contratação, valor nominal, taxa de juros, 
condições financeiras (garantias, prazos e cronogra
ma de vencimentos) e seu valor na data da assinatu
ra do contrato com a União. 

Justificação 

Sob a égide na Lei n.2 9.496 que, estabeleceu 
os critérios para a consolidação, assunção e o refi
nanciamento, pela União, da dívida pública mobiliá
ria e outras que especificou, de responsabilidade 
dos Estados e do Distrito Federal o Senado Federal 
3provou a Resolução n.• 118, de 1997, a qual sub
meteu a sua apreciação, os contratos celebrados em 
22 de maio de 1997, com base no acordo firmado 
entre a União e o governo do Estado de São Paulo, 
no âmbito do programa de apoio a restruturação e 
ao ajuste fiscal dos Estados. Durante a tramitação 
da referida resolução o Ministério da Fazenda com
prometeu-se a enviar a esta Casa o detalhamento 
da dívida objeto do acordo, compromisso até agora 
não cumprido. As informações aqui solicitadas são 
de fundamental importância para que possamos 
cumprir o disposto no artigo 52 da Constituição Fe
deral. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998.
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy 

(À Mesa, para decisão.) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Suassuna S. Ex- dispõe de cinco minutos para pro
ferir o seu pronunciamento. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr.1 Presidente, Sr!!s- e Srs. Senadores, as notícias 
e comentários hoje passados à população pelo rá
dio, pela televisão ou pelos jornais, relativamente à 
problemática da saúde, em nosso País, são de 
abandono e desalento. 

Pior ainda, a realidade descrita é a verdade vi
vida pelas pessoas que são obrigadas a demandar 
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os f:!ospitais para cuidar de sua saúde. Se se trata 
do sistema público, a situação é de desestruturação, 
de superlotação, de sucateamento e de falta de pro
fissionais, de instrumentos e de remédios. 

Embora o Ministro Albuquerque tenha feito e 
continue fazendo força para reestruturar, organizar, 
melhorar, modernizar o sistema de saúde, sabemos 
das dificuldades que enfrenta. 

Sr.~ Presidente, S~s. e Srs. Senadores, a cada 
dia ouvimos notícias mais calamitosas. São crianças 
que morrem em série nos hospitais; são velhos lar
gados à sua sorte nos hospitais, que também mor
rem em série; são pessoas que têm dificuldades re
nais e que também morrem em série. De uns tem
pos para cá, essas hecatombes são comuns, são 
usuais, para nossa tristeza. 

Se o enfoque passa a ser a rede particular, o 
problema manifesta-se nos preços exorbitantes, no 
atendimento altamente seletivo, na extorsão de al
guns planos de saúde, na exploração dos profissio
nais e na falta de ética que muitas vezes ocorre. 

Pouco ou nada é divulgado sobre as experiên
cias bem sucedidas - elas são· raras -, marcadas 
pela eficiência, pela competência e pela dedicação. 
Experiências silenciosas existem e são mostradas 
raramente. 

Um exemplo de empreendimento bem sucedi
do e de exemplar capacidade de resposta às neces
sidades da população encontra-se no meu Estado, a 
Paraíba. Refiro-me à Fundação Napoleão Laureano 
de Combate ao Câncer, com sede em João Pessoa, 
cujo Hospital Napoleão Laureano vem se projetando 
sempre como protótipo de "fiel combatente na gigan
tesca luta contra o câncer. • Minhas afirmações estão 
fundamentadas no conhecimento pessoal e na análi
se do relatório referente às atividades do hospital no 
ano de 1996. 

Os números demonstram a eficiência dessa 
instituição e seu inestimável valor para uma quanti
dade muito alta de pacientes que de seus serviços 
específicos necessita. No ambulatório do hospital, é 
registrada, por mês, uma frequência superior a 10 
mil pessoas, provenientes não somente da Paraíba, 
mas também de Pernambuco, do Rio Grande do 
Norte e de outros Estados da região. 

O pertil dos que procuram os serviços do Hos
oital é fundamentalmente o de gente simples, do in
terior, sem renda familiar estável e totalmente des
provida de informações sobre as doenças de que é 
acometida ou sobre os seus direitos de cidadania. 

Alguns dados estatísticos, apenas, são sufi
cientes para caracterizar o volume do atendimento 

executado durante o ano de 1 996: 27.649 consultas 
ou revisões; 32.500 exames em patologia clínica; em 
radiologia, 49.235 aplicações do aparelho acelerador 
linear e 30.020 de telecobalto; 11.822 exames radio
lógicos e 6.31 O ultra-sonográficos para diagnóstico 
por imagem. 

Esses resultados, quantitativamente os mais 
significativos, são competentes para sublinhar a im
portância do Hospital Napoleão Laureano para o 
Nordeste. 

Nos últimos cinco anos, Sr'l Presidente, o hos
pital foi sendo equipado e aperteiçoado progressiva
mente no campo tecnológico e no dos recursos hu
manos - desenvolvimento tomado possível graças à 
presença e à participação de uma dedicada equipe 
muttidisciplinar de profissionais de espírito empreen
dedor e sintonizada com os objetivos e os ideais da 
Fundação Laureano. . 

Outro traço marcante no trabalho da Fundação 
é a participação e a solidariedade da comunidade 
paraibana, que tem sido fundamental para a susten
tação da extensão e da qualidade dos serviços pres
tados pelo hospital, associada a uma assistência 
médica humanizada. 

No momento em que cumprimento a Fundação 
Laureano, informo também o Senado de que algo 
semelhante estamos fazendo em Campina Grande, 
onde estamos criando um hospital do câncer, graças 
ao trabalho de um Deputado exemplar, o Deputado 
Robson Outra. Ele está criando o Hospital do Câncer 
de Campina Grande, nos moldes e no exemplo do 
Hospital Napoleão Laureano, de João Pessoa. 

Desta Casa, louvo essas duas instituições, por
que elas servem, S~ Presidente, para minorar a an
gústia e o sofrimento dos que têm essa maldita 
doença e que, se não tivessem na súa vida um hos
pital como o Napoleão Laureano ... 

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Conce
do o aparte a V. E~. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) -Senador, des
culpe-me interrompê-lo, mas estou analisando, até 
com uma dose de emoção, o discurso de V. Exª. Em 
São Paulo, acompanhei de perto a luta de uma se
nhora, no Instituto do Câncer, que, parece-me, foi o 
primeiro dedicado ao atendimento universal àqueles 
que sofrem essa terrível doença. Ela desenvolveu 
um grande trabalho, sempre lutando para angariar 
verba e sensibilizar a sociedade para que compreen
desse como é importante ajudar aqueles que sofrem 
dessa doença. Por uma razão dessas que Deus, um 
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dia,._poderá nos deixar tomar conhecimento, tenho 
um filho que é médico e especializou-se em neuron
cologia, nos Estados Unidos. Perguntei-lhe por que 
escolheu essa especialidade, em que normalmente 
o resultado é a morte, com sofrimento. Disse-me ele: 
"Pai, temos de minorar a dor. Todos têm direito a 
uma morte respeijosa, sem sofrimento". A especiali
zação daqueles que lutam contra o câncer - e hoje 
já há esperança de cura total - visa ajudar aqueles 
que estão com essa doença, visa mitigar a agonia 
da morte, que é terrível. São louváveis iniciativas 
nesses sentido. Tomara que V. Ex" volte a fazer um 
pronunciamento como esse e tomara que sejam 
compreendidos aqueles que procuram ajudar esses 
hospitais e institutos, porque não há dúvida de que 
quem os procura pertence sempre à camada mais 
pobre da população. Meus parabéns. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Muito 
obrigado, Senador Romeu Tuma. Sensibiliza-me o 
aparte de V. Exª, por uma razão simples. Sofri, em 
minha casa, com minha mãe, um processo seme
lhante a esse. Sei o que é o sofrimento. São dois ti
pos de câncer: o câncer físico, da pessoa que está 
sofrendo, e o câncer económico da família, que gas
ta todos os seus recursos. 

Eu concluía, Sr. Presidente, dizendo que são 
dois exemplos devem ser louvados, mas que são 
duas instituições que devem ser auxiliadas pelas au
toridades públicas: tanto o Hospital Napoleão Lau
reano, de João Pessoa, como o Hospital do Câncer, 
de Campina Grande. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP)- Senador Ney 
Suassuna, eu mencionei uma senhora, mas não re
gistrei o seu nome. Trata-se da Dr!! Carrnem Pruden
te, que foi a pioneira em uma área desconhecida. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Pre
sidente, essas duas instituições, que levam toda a 
sua existência a auxiliar as pessoas que estão con
denadas a conviver com esse mal, precisam ser au
xiliadas, para continuar cumprindo a sua missão. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, a Sra. Júnia Ma!Íse, 2" VJCe-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Geraldo Melo, fll VJCe-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Sr. Senador Lúcio Alcântara, por cin
co minutos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, vou procurar dividir esses cinco mi-

nutos de forma a abordar sucintamente dois assun
tos. 

O primeiro deles diz respeito a um tema que, 
aliás, tem sido trazido ao Plenário do Senado, ou 
seja, as ofertas de passagens aéreas com preços 
mais baixos, com preços reduzidos. Infelizmente, a 
propaganda não corresponde à realidade. Quem lê 
nos jornais, vê na televisão ou ouve nos rádios a 
propaganda das empresas imagina que as passa
gens com descontos estão disponíveis para todos e 
para todos os lugares do País. Nem é verdade uma 
coisa nem outra, porque o número de assentos dis
poníveis para as passagens com desconto é peque
no. 

E muitas companhias só praticam essas dife
renças quando aplicam os percentuais de redução 
sobre tarifas cheias, o que tem criado, inclusive, uma 
espécie de conflito entre agentes de viagem e pas
sageiros, que procuram essas passagens - anuncia
das, com estardalhaço, como uma grande conquista 
do turismo interno, para facilitar o deslocamento -, 
mas não as conseguem, seja porque o número de 
assentos com descontos é pequeno, seja porque 
elas são indisponíveis para vários destinos do País, 
como, por exemplo, Fortaleza. Quem quiser voar 
para Fortaleza com a passagem de preço reduzido 
não consegue, como há pouco tempo o Senador 
Bernardo Cabral mostrou que não havia também 
vôos com passagens mais baratas para Manaus. 

É, portanto, necessário que isto fique claro, 
que não pareça um engodo. Creio que não é ·isso 
que as companhias aéreas desejam, mas a impres
são que fica em quem busca adquirir as passagens 
com os preços reduzidos é esta, de que a propagan
da não corresponde à realidade, ou porque a oferta 
é pequena, ou porque, simplesmente, para vários 
destinos não existe vôo algum com passagem mais 
barata No caso de Fortaleza, por exemplo, o único 
vôo oferecido com passagem a preço reduzido é o 
que vai de Fortaleza para Recife, e nada mais. 

Então, há necessidade de as autoridades en
carregadas dos transportes aéreos verificarem isso 
com cuidado, para repor a verdade. Entendo que as 
próprias empresas têm interesse nisso. Há, como 
disse, desentendimentos entre os agenies de via
gem e as pessoas que procuram adquirir essas pas
sagens, já que os agentes não podem oferecer r

que de fato não existe. 
Em segundo lugar, quero saudar uma provi

dência do Governo que julgo muito oportuna. Vários 
Senadores, eu, o Senador Osmar Dias, o Senador 
Antônio Caries Valadares e o próprio Senador José 
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Agripino, temos falado aqui bastante sobre a proble
mática do algodão. O Brasil já foi um grande expor
tador de algodão e hoje é um grande importador. 
Para V. Exªs terem uma idéia, em 1997, o País gas
tou US$900 milhões comprando algodão, produto 
que só perde para o arroz na pauta de importações 
da agroindústria brasileira. Quer dizer, transforma
mo-nos num grande importador de algodão. 

O que é mais grave é que a indústria têxtil... 
O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - V. Exª me 

concede um aparte? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -

Concedo um aparte a V. Exª, com muito prazer. 
O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS)- V. Exª disse 

que a importação de algodão só perde para a impor
tação de arroz? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -
Sim, segundo o jornal Folha de S. Paulo, que vou 
ler: 

Em 97, o país gastou US$900 milhões 
comprando algodão, produto que só perde 
para o arroz na pauta de importações da 
agroindústria brasileira. ' 

Gasta-se com a importação de arroz mais de 
US$900 milhões. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Gasta-se 
essa quantia para importar arroz, mas mata-se o 
produtor, praticamente sufocado no Rio Grande do 
Sul, porque não consegue renegociar os seus crédi
tos e nem consegue dinheiro para a sua produção. 
Entretanto, podemos ser os maiores produtores de 
arroz do mundo, de melhor qualidade e melhor capa
cidade. A produção agrícola de arroz no Rio Grande 
do Sul é, tecnologicamente, a mais avançada do 
mundo, e damos ao produtor estrangeiro o que o 
Banco do Brasil não quer emprestar ao produtor bra
sileiro. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -
Pois olhe, Senador Pedro Simon, os dois estavam 
morrendo juntos, o produtor de arroz e o de algodão. 
Agora, parece que lançaram uma bóia para o produ
tor de algodão. Quem sabe com o nosso trabalho, o 
meu e o de V. Exª, não vamos conseguir alguma coi
sa para o produtor de arroz? 

Vejamos o que acontece: os industriais têxteis 
importam o algodão da Grécia, do Paquistão, a pre
ço mais baixo do que o do algodão brasileiro e com 
longo prazo de financiamento, com um ano para pa
gar- temos, aqui, o Senador Jonas Pinheiro que en
tende disso muito mais do que eu. Essa importação 
financiada passou a funcionar como capital de giro, 
isto é. as indústrias têxteis do Rio Grande do Norte, 

Estado do Presidente Geraldo Melo, e do Ceará, que 
são parques modernos, indústrias modernas, têm 
competitividade, tecnologia, mas não têm o algodão 
nacional. Por quê? Porque importam da Grécia, do 
Paquistão, da Índia, cujo produto é subsidiado, pois 
conta com a ajuda do governo, e têm um ano para 
pagar. 

Ora, o nosso produtor, sacrificado, endividado, 
às vezes sem tecnologia, sem apoio do Governo, 
sem crédito, té'ia que receber antes de entregar o 
algodão. E o industrial não pode comprar o algodão 
brasileiro, porque o seu capital de giro é esse crédito 
que obtém da importação. Só que a nossa lavoura 
de algodão está liquidada. Não falo nem do Ceará, 
do Rio Grande do Norte, que são Estados com pro
blemas de clima, de pluviosidade, de tecnologia, 
etc ... 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - O mesmo 
acontece com o Paraná. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -
Falo do Paraná, de Mato Grosso, de Goiás, onde a 
redução da área plantada é enorme, as pessoas es
tão abandonando a atividade, e a produção caiu 
grandemente. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - E a produ
ção de algodão dá uma mão-de-obra enorme na 
agricultura. Há uma multidão de desempregados 
porque também caiu a produção de algodão no Pa
raná, que não pode competir com a importação es
trangeira. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- E 
qual é a novidade? 

Concluo, Sr. Presidente. 
O BNDES (Banco Nacional de Desen

volvimento Económico e Social) anunciou 
ontem a criação de uma linha de financia
mento, com juros baixos, para a compra do 
algodão nacional. O banco dispõe de R$400 
milhões para financiar a indústria têxtil. 

O objetivo do governo é estimular a 
competitividade do setor e reduzir o impacto 
das importações de algodão na balança co
mercial, segundo o diretor de Planejamento 
do BNDES, Sérgio Besserman. 

Em 97, o país gastou US$900 milhões 
comprando algodão, produto que só perde 
para o arroz na pauta de importações da 
agroindústria brasileira. 

É a primeira vez que o BNDES, tradi
cionalmente financiador de investimentos, 
atua estimulando a compra e venda diretas 
de um bem. 
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'Nesse caso, o impacto sobre um con
junto de investimentos era visível", disse 
Besserman, que não descarta a adoção de 
medidas semelhantes para outros produtos. 

Senador Pedro Simon, vamos então ao arroz. 
O diretor do BNDES está dizendo que não descarta 

· a adoção desta mesma providência para outros pro
dutos. V. Exª conta com o meu apoio. 

O Sr. Pedro Simon {PMDB-RS)- A jornalista 
Ana Amélia Lemos, no jornal Zero Hora, de hoje, 
está dizendo que o Conselho Monetário Nacional se 
reunirá amanhã para tomar uma decisão sobre es
ses produtores: se vai ou não dar uma chance para 
eles poderem renegociar a sua dívida. Eles criaram 
o movimento Não Podemos Plantar. Não podem 
plantar, porque não têm condição de plantar. Ama
nhã é o dia decisivo - diz a jornalista Ana Amélia Le
mos, diretora do Zero Hora- para que o Conselho 
Monetário tome uma posição sobre os produtores de 
arroz. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA {PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, Sr!!s. e Srs. Senadores, quero concluir o 
meu pronunciamento fazendo um elogio à providên
cia tomada pelo BNDES, pelo Governo do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso. A matéria do jornal 
não diz qual é a taxa de juros, mas espero que não 
seja uma dessas taxas campeãs mundiais que te
mos praticado no Brasil, mas uma taxa factível, que, 
ao invés de agravar a sitUação dos produtores de al
godão, seja a sua redenção. 

Muito obrigado. 
O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes. 
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr!!s. e Srs. Senadores, ontem, o Plenário do Sena
do Federal aprovou o Projeto de Decreto-Legislativo 
n" 144, de 1997, que referendou o texto do Acordo 
de Cooperação Cultural celebrado entre os Gover
nos do Brasil e do Uruguai, após apreciação da Co· 
missão de Relações Exteriores, onde o Relator foi o 
Senador Pedro Simon. 

Por esse instrumento legal, firmado em 16 de 
outubro de 1996, na cidade de Rivera, no Uruguai, 
criam-se novas condições institucionais para apro
fundar o intercâmbio bilateral que marca as relações 
entre as duas nações vizinhas. Segundo o Acordo, 
diversas iniciativas são estabelecidas em cumpri
mento 'ao desejo democrático de incrementar a inte
gração cuitural entre ambos os países. • 

Entre as medidas e objetivos que o acordo pre
vê, destacamos: 

-favorecer a difusão do idioma e das expressõ
es culturais e artísticas de ambos os países; 

- ampliar a tradução, edição, co-edição e cc
gravações das principais obras literárias e também 
musicais dos autores e compositores dos respecti
vos países; 

- promover o intercâmbio nas áreas da pesqui
sa histórica e da compilação de material bibliográfico 
e informativo; 

- e, ainda, apoiar a realização de filmes, sob o 
regime de cc-produção e cc-distribuição, entre os 
dois países. 

Neste sentido, é importante salientar o recente 
trabalho conjunto entre Brasil, Uruguai e Argentina, 
que resuitou na magnífica produção cinematográfica 
'Lua de Outubro•, o primeiro filme do Mercosul, fil
mado na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uru
guai e a Argentina, e que foi concorrente no Festival 
de Brasma do ano passado. 

O Mercosul veio para integrar, para desenvol
ver as relações entre os países, o que vem ocorren
do de forma até bem rápida do ponto de vista econó
mico, com adoção de medidas como os acordos co
merciais, medidas tarifárias e novas regras aduanei
ras, entre outras iniciativas, embora algumas ainda 
necessitando de ajustes. 

No entanto, tal processo não pode e não deve 
ocorrer apenas do ponto de vista económico, mas 
em todos os aspectos da vida das pessoas e dos 
países, de forma especial em sua história comum, 
em suas tradições, costumes e sentimentos, que su
peram as fronteiras preestabelecidas. 

Quero crer que ainda chegará o dia em que os 
fóruns de integração entre os países de todo o mun
do iniciarão pelo campo cuitural, educacional, social 
e de bem-estar das pessoas para, depois, em con
seqüência, atingir de forma mais efetiva o campo 
económico, o do mercado, o do lucro. 

Tal procedimento, a meu ver, resuitará em me
lhor integração e desenvolvimento económico, com 
maior partilha de interesses e benefícios divididos 
entre todos na direção da justiça, da liberdade e da 
valorização do passado da história, para poder se 
afirmar o presente e garantir o futuro para todos. 

Sr. Presidente, Sr!!s. e Srs. Senadores, com 
sua rica trajetória de construção nacional, pontifica
da por "EI Libertador', José Artigas, o Uruguai eno
brece e qualifiCa a história latino-americana com exem
plos de conquistas fundamentais nos campos social, 
político e económico ao longo de sua existência. 

Entre outros feitos, o Uruguai, país com quem 
estamos, por meio deste Acordo, aprofundando rela-
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ções no campo cultural, foi o primeiro país da Améri
ca latina a industrializar-se, ao mesmo tempo que 
jamais deixou de promover os direitos e o bem-.,;t-ar 
de seus cidadãos. 

Apesar das dificuldades inerentes à situação 
económica, detém uma das economias mais está
veis do continente, mantém um padrão de vida dos 
mais elevados, com destaque para o menor índice 
de analfabetismo da América Latina e uma das mais 
altas taxas de universitários do mundo. 

O Uruguai é, hoje, um país aberto à integração 
mundial, mas sempre disposto e decidido a defender 
as suas conquistas históricas, sejam democráticas, 
económicas ou sociais, como, por exemplo, a ques
tão da Previdência Social Púbflca, mantida por meio 
de um plebiscito popular, em que a vontade do povo 
predominou. 

A Constituição brasileira, em seus princípios 
fundamentais, reza que: 

A República Federativa do Brasil bus
cará a integração económica, política, social 
e cultural dos povos da América Latina, vi
sando à formação de uma comunidade lati
no-americana de nações. 

A cultura, por outro lado, em todos os tempos e 
em todas as nações - seja pela literatura, pela músi
ca, pelo canto, pela poesia, pela pintura ou pelo tea
tro -, sempre desempenhou um papel significativo na 
vida das pessoas, no sentido da transformação, da 
superação das dificuldades sociais, políticas ou eco
nómicas. 

Este Acordo, Sr. Presidente, S~s. e Srs. Sena
dores, é uma demonstração objetiva e concreta de 
que o Brasil, especialmente o seu povo, quer, deseja 
e espera ver concretizada a integração cultural em 
terrenos concretos, para, desta forma, o processo de 
unidade latino-americana avançar da forma mais 
ampla. Uma unidade que, historicamente necessá
ria, certamente da~ mais força aos povos latino
americanos frente •a /os que nos devoram de afue
ra•, como disse José Hemandez, grande escritor 
que viveu na fronteira do Brasil e do Uruguai, no 
clássico Martin Rerro. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que a aprova
ção do Projeto que homologou o Acordo de Coope
ração Cultural entre o Brasil e o Uruguai tem um es
pecial significado para mim. Todos sabem que mi
nhas origens estão na fronteira do Brasil com o Uru
guai e a minha convivência e integração com o povo 
uruguaio, pelo qual tenho especial admiração e cari
nho, deu-se, na prática, em vários setores, por viver 
mais de 40 anos em Santana do Livramento, cidade 

do Rio Grande do Sul que faz fronteira com Rivera, 
no Uruguai, -onde foi assinado o Acordo- um lugar 
que, mais do que um ponto na geografia entre duas 
fronteiras, é um ponto de encontro entre duas cida
des, duas nações e dois povos, separados apenas 
por uma rua. 

Daí meu entusiasmo e minha satisfação em ver 
aprovado este Acordo, como conhecedora da reafi
dade e profundamente integrada nesse proces:;;o de 
aproximação, que agora ganha contamos legais e 
institucionais mais objetivos e nítidos, o que é muito 
importante para os dois países, para a América Lati
na e para a Humanidade, que espero um dia seja 
um só povo, sem fronteiras, integrado em toda a sua 
plenitude. 

Era o rP.gistro que eu gostaria de fazer, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Sebastião Rocha, por cinco 
minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP)
Sr. Presidente, Sr<'s. e Srs. Senadores, uso da pala
vra nesta manhã para lamentar a aprovação da re
forma da Previdência, em ;:>rimeiro turno, na Câma
ra, ontem à noite - não temos esperança de que 
haja mudança no segundo turno. Reconheço até 
que, em alguns aspectos, ela pode ser considerada 
um avanço, mas é fundamental deixar claro que a 
reforma da Previdência subtrai direitos dos trabalha
dores. 

Se a política económica do Governo estivesse 
de fato preservando as contas públicas, se houves
se, por parte da equipe económica, uma política de 
apoio à redução do déficit público, à redução do défi
cit comercial, poder-se-ia também extrair dos traba
lhadores uma parcela de contribuição, para que o 
País de fato recuperasse definitivamente a sua esta
bilidade económica. Mas, na verdade, o que se vê é 
o aumento das dívidas do Governo, tanto da interna 
quanto da externa. Todos sabemos disso. 

Os trabalhadores não são culpados pela vulne
rabilidade do plano económico, pela fase crítica por 
que passa o nosso País, pela instabilidade e pela in
segurança que se estabeleceu em função do Plano 
Real. Todos temos obrigação de trabalhar se quiser
mos uma economia estável, uma moeda forte; ja
mais poderemos concordar com a política do "quan
to pior, melhor". Eu, particularmente, e tenho certeza 
de que todo o PDT e todos os Partidos de Oposição 
não agimos e não pensamos dessa forma. Contest
amos a condução desse processo de controle do dé
ficit público e da dívida externa como um todo. Parti-
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cula,rmente, entendo que os trabalhadores estão 
sendo sacrificados injustamente. Solidarizo-me com 
todos os trabalhadores brasileiros. 

Acabamos de aprovar nesta Casa a reforma 
administrativa. De certa forma, ela também nos dei
xa muito preocupados com a possibilidade de voltar 
a haver nos Estados a fórmula do contrato fisiológi
co, do contrato clientelista, do contrato com base no 
apoio político-eleitoral; preocupa-nos também o re
tomo da perseguição política, sobretudo nos Esta
dos e Municípios. 

Tenho sido um crítico, até mesmo contundente, 
do processo de condução da política econômica do 
Governo. Parece-me que as privatizações foram rea
lizadas de forma irresponsável pelo Governo, por 
exemplo aquelas feitas no setor elétrico, sem se me
dir direito as conseqüências, sem avaliar com preci
são a capaCidade das empresas que adquiriram as 
distribuidoras de energia elétrica nos Estados. Esta
mos acompanhando o martírio da população do Rio 
de Janeiro. Além do temporal, há esse problema sé
rio de fornecimento de energia elétrica - e foi vendi
da ao País a imagem de que as' privatizações iriam 
melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro! 

O que está acontecendo nas empresas privati
zadas? Demissão de trabalhadores, redução de des
pesas com recursos humanos e queda de qualidade, 
história que é praticamente uma repetição do que já 
se viu antes. Em outros tempos, quando o setor de 
energia elétrica também era comandado pela iniciati
va privada - aqueles que acompanharam de perto 
esse processo sabem muito bem -. a população bra
sileira passava por sérias dificuldades. 

Alguns Governos estaduais e municipais tam
bém estão privatizando suas companhias de água, o 
que deverá produzir transtornos à população. 

Esses exemplos demonstram que o Governo, 
na maioria dos casos, tem feito propaganda engano
sa sobre as reformas. Ele dizia que as privatizações 
eram extremamente necessárias, imprescindíveis, 
não só para o equilíbrio das contas públicas como 
também para oferecer serviços de melhor qualidade 
à população. O mesmo ocorre com a reforma admi
nistrativa e com a reforma da Previdência. O que di
zia o Governo? Que essas reformas iriam produzir 
maior equilíbrio nas contas públicas, que haveria re
dução do déficit e equilíbrio na Previdência Social. 
Isso nos deixa extremamente preocupados, porque 
se o resultado das reformas for semelhante ao que 
se está vendo na área da privatização, sobretudo no 
setor elétrico, poderemos constatar que houve uma 
exaustiva propaganda enganosa contra os interes-

ses do povo brasileiro e a favor da reeleição do Ex
celentíssimo Senhor Presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra à Sr-' Senadora Marina Silva. S. Bé-' 
dispõe de cinco minutos para o seu pronunciamento. 

A SR! MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora) -
Sr. Presidente, St-'5. e Srs. Senadores, eu gostaria 
de fazer um registro sobre os últimos acontecimen
tos em relação ao desflorestamento na Amazônia, 
que esta Casa, o Congresso Nacional e a sociedade 
brasileira vêm acompanhando. 

A lei do crime ambiental foi aprovada por esta 
Casa e, recentemente, pela Câmara dos Deputados. 
Esse episódio tem sido motivo de matérias nas re
vistas, nos jornais de circulação nacional e em algu
mas emissoras de TV de grande audiência. 

Dando continuidade à viabilização do trabalho 
na Amazônia, estou apresentando um projeto que 
institui uma espécie de FPE verde para os Estados 
que preservam o meio ambiente. Há Estados, como 
o Acre - que tem apenas 5 a 6% da sua cobertura 
vegetal desflorestada -, o Amapá, Roraima, o próprio 
Estado do Amazonas e tantos outros com grandes 
áreas que não sofreram ações antrópicas e que pre
cisam de um desenvolvimento diferenciado. 

Se pedimos ao mundo que nos ajude a desen
volver a Amazônia econômica e socialmente, com 
justiça social, com preservação e qualidade ambien
tal, creio que nós brasileiros devemos dar o primeiro 
exemplo. Esse exemplo será dado a partir do mo
mento em que o Brasil resolver fazer um investimen
to adequado na Amazônia. Para isso é fundamental 
que os Governos estaduais possam contar com um 
fundo adicional para investimento nas atividades 
produtivas que incorporem a variável da sustentabili
dade. 

Esse projeto está sendo trabalhado pela Con
sultaria do Senado, pelos meus assessores, pelo Tri
bunal de Contas da União, enfim, por todos os seg
mentos que podem contribuir para que o Brasil assu
ma a responsabilidade de desenvolver econômica e 
socialmente a Amazônia, ao mesmo tempo em que 
preserva o meio ambiente. 

Estamos também usando como referência pro
postas já em aplicação no plano estadual, e acredi
tamos que esse projeto, além de tramitar nesta 
Casa, deva ser fruto de um grande debate nacional, 
no qual os brasileiros decidam que parcela dos im
postos e contribuições pagos à União deve ser desti-
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nad~ aos Estados que preservam o meio ambiente, 
principalmente no caso da Amazônia, e que buscam 
um desenvolvimento sustentado, onde as atividades 
produtivas, seja dos pequenos produtores ou dos 
empresários, estejam incorporadas à variável da 
sustentabilidade. Pretendo protocolar esse projeto 
na Casa o mais rapidamente possível, mas o seu 
encaminhamento não será uma decisão apenas das 
Comissões e do Plenário do Senado. 

Espero que, a exemplo do que eu e o Senador 
Osmar Dias realizamos com a lei que regulamenta o 
acesso à biodiversidade, aos nossos recursos gené
tico-biológicos, possamos fazer o mesmo com res
peito à criação de um acréscimo no Fundo de Parti
cipação dos Estados para aqueles que respeitem e 
preservem o meio ambiente, os quais precisam se 
desenvolver, mas, por investirem em novas tecnolo
gias e adotarem uma ação diferenciada na utilização 
de seus recurso::; naturais, necessitam de recursos 
adicionais. Esses recursos em nenhum momento po
derão ser utill::::z.cros em atividades alheias àquelas 
que se destinam ao desenvolvimento sustentado. 
Assim, empresários, pequenos produtores e peque
nos investidores poderão destinar recursos governa
mentais para essas atividades produtivas. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA)
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunica
ção inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra, por cinco minutos, ao Senador Ademir 
Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, 
estou apresentando um projeto de lei para delibera
ção do Congresso Nacional, que tem o objetivo de 
fazer com que as Assembléias Legislativas de todo o 
País, bem corno a Câmara Distrital de Brasília, se
jam comunicadas, num prazo de quarenta e oito ho
ras, sobre todos os recursos liberados pela União 
para os Estados, por entidades da administração fe
deral direta, pelas autarquias, pelas fundações públi-

- cas, pelas empresas públicas e sociedades de eco
nomia mista federais, a fim de que possam acompa
nhar a sua aplicação. 

Além disso, essa lei estabelece que os gover
nos estaduais, em igual prazo, também devem co
municar o recebimento de recursos aos partidos po
líticos organizados do Estado, às federações e sindi
catos de trabalhadores cuja base territorial com
preenda a respectiva Unidade da Federação, e às 

entidades empresariais com sede no Distrito Federal 
ou no Estado. 

Devo lembrar, Srªs. e Srs. Senadores, que re
centemente o Congresso Nacional aprovou, e o Pre
sidente da República sancionou, a Lei nº 9.452, de 
20 de março de 1997, semelhante à que estamos 
apresentando, mas relacionada aos Municípios. Ou 
seja, existe uma lei, já em vigor em nosso País, se
gundo a qual a União é obrigada a comunicar a to
das as Câmaras de Vereadores o montante de re• 
cursos a elas destinados. 

Participamos da votação desse projeto na Co
missão de Assuntos Económicos e vencemos um 
voto contrário do ilustre Senador Geraldo Melo, que 
neste momento preside a sessão. A nossa posição 
foi vitoriosa, a lei foi aprovada e, hoje, o Governo 
brasileiro é obrigado a comunicar às Câmaras a des
tinação de recursos aos Municípios por parte de 
qualquer entidade da União e, por sua vez, o prefeito 
municipal é obrigado, no prazo de quarenta e oito 
horas, a fazer igual comunicação aos partidos políti
cos, aos sindicatos e às entidades empresariais lo
cais. 

Portanto, pretendo ampliar uma lei já existente 
para os Municípios, aplicando-a também aos Esta
dos brasileiros. Ela ajuda no processo de fiscaliza
ção e de informação à sociedade sobre recursos da 
União que se destinam aos Municípios, e agora, se o 
nosso projeto for aprovado, o fará também com rela
ção aos Estados brasileiros. 

O Sr. Leonel Paiva (PFL-DF) - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA) -
Sim, se o Presidente o permitir. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os 
apartes são permitidos, embora se mantenha para o 
orador o prazo total de cinco minutos. Rca a critério 
de V. Ex". 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA) -
Ouço, com satisfação, o Senador Leonel Paiva. 

O Sr. Leonel Paiva (PFL-DF) -Não poderia 
deixar de me manifestar a respeito desse assunto, já 
que Brasília padece dessa desinformação. Nossos 
Deputados Distritais e os cidadãos brasilienses não 
têm a possibilidade de conhecer o volume de dinhei
ro que a União transfere ao Distrito Federal em prol 
de urna vida melhor para os seus cidadãos. Essa lei, 
Senador Ademir Andrade, vem em boa hora e mere
cerá todo o apoio pessoal meu e o de toda a Banca
da do DF, sem dúvida. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA) -
Agradeço o aparte de V. Ex&. Só lhe digo, Senador 
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Leo.nel Paiva, que tenho certeza de que o Governa
dor Cristovam Buarque, um dos homens mais sérios 
e competentes deste País, não se negará, em abso
luto, a manter a Câmara informada, bem como V. 
Exª e todos aqueles que o desejarem. Tenho certeza 
de que as contas do Governador do Distrito Federal 
são absolutamente transparentes e que S. Exm não 
tem impedimento algum. No caso de S. Ex'l, essa lei 
não seria necessária; entretanto deve valer para to
dos. 

O Sr. Leonel Paiva (PFL-DF) - Sugiro, já que 
V. Exª não considera necessário, que V. Exª retire o 
Distrito Federal dessa lei. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA)
Não, a lei é necessária. Só quero ressaltar que o 
Governador Cristovam Buarque está pronto a mos
trar todos os recursos que a União lhe repassa, a 
qualquer minuto. Tenho certeza disso e, se for preci
so, posso consegui-lo para V. Exª. 

Faço essa ressalva apenas porque considero o 
Governador Cristovam Buarque um dos homens 
mais dignos e sérios deste País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP) -

Sr. Presidente, peço a palavra para urna comunica
ção inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra, por cinco minutos, ao Senador Eduar
do Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/ PT-SP. 
Para uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, 
Senador Geraldo Meto, Srªs. e Srs. Senadores, o 
Brasil inteiro acompanha, estupefacto e com grande 
preocupação, os mais recentes acontecimentos no 
Estado do Rio de Janeiro. O serviço de energia eté
trica foi privatizado, depois de ter os preços de suas 
tarifas reajustados três vezes acima do índice da in
flação, sob o argumento de que era necessário corri
gir a defasagem acumulada Desde então, o serviço 
vem sofrendo uma degradação assustadora na sua 
qualidade. 

As quedas de tensão e interrupções de forneci
mento passaram a ser freqüentes, deixando as pes
soas e empresas totalmente inseguras e à mercê de 
toda sorte de acontecimentos, como violência urba
na, danos a equipamentos eletrodomésticos e indus
triais, perda de documentos e trabalhos urgentes, 
problemas de abastecimento de água, perdas de ali
mentos e, inclusive, adiamentos de operações cirúr
gicas importantes - cerca de 50, pelo menos, numa 
única unidade hospitalar, conforme ressalta hoje Jâ
nio de Freitas. 

Esses problemas devem-se, principalmente, ao 
açodamento do Governo que inverteu a ordem natu
ral dos acontecimentos. As empresas geradoras e 
distribuidoras de energia elétrica foram incluídas no 
PND - Programa Nacional de Desestatização, e foi 
iniciada sua privatização, para, só depois, ser estu
dado que modelo deveria ser adotado pelo setor. Até 
hoje tal modelo não está definido, e as vendas das 
empresas continuam em ritmo acelerado. 

A legislação existente, que servia ao modelo 
majoritariamente hidroelétrico estatal, não está res
pondendo às demandas do modelo híbrido (empre
sas estatais e privadas). Criou-se um vazio jurídico
institucional que vem sendo preenchido na medida 
em que os problemas vão surgindo. Tal procedimen
to está transformando o arcabouço legal que rege os 
serviços de energia elétrica numa verdadeira •colcha 
de retalhos•, e já começam a aparecer incoerências 
e contradições. 

Apesar de várias empresas já terem sido priva
tizadas, até hoje o órgão regulador e fiscalizador do 
setor (Agência Nacional de Energia Bétrica - Aneel) 
ainda não está totalmente estruturado. Prova é que 
só agora, em janeiro de 1998, o Diário Oficial publi
cou o primeiro edital de concurso público para a con
tratação de 103 técnicos de nível superior e médio, 
que deverão compor seu quadro de funcionários. 

O diretor-geral da Aneel, ontem, informou que 
atualmente aquela agência conta com apenas 50 
pessoas para fiscalizar e acompanhar o que ocorre 
com 40 milhões de consumidores. 

O açodamento na privatização do serviço de 
energia elétrica, juntamente com os pesados reajus
tes que recaíram sobre o preço desse serviço im
prescindível, sem que benefícios concretos fossem 
trazidos para a sociedade, representam um verda
deiro atentado à economia popular. 

Não podemos esquecer que o Programa Na
cional de Desestatização tinha, e ainda tem, como 
principal argumento a incapacidade do Estado brasi
leiro em atender às crescentes demandas na área 
de infra-estrutura. Como o Tesouro Nacional não 
disporia de recursos que pudessem ser usados na 
melhoria dos serviços públicos, visando proporcionar 
um atendimento de maior qualidade para a popula
ção, a venda das empresas teria sido a única solu
ção encontrada. Entretanto, o que percebemos hoje, 
após uma série de privatizações na área de energia 
elétrica, por exemplo, é que as empresas privatiza
das estão auferindo lucros cada vez maiores e, ao 
mesmo tempo em que promovem demissões em 
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ma~sa, deixam degradar sensivelmente a qualidade 
dos serviços prestados à população. 

Aliás, com a Lei nº 9.249, ao contrário de seu 
discurso, o Governo incentiva as empresas a distri
buírem os lucros ao invés de reinvesti-los. A referida 
norma legal taxa o lucro que é reinvestido com uma 
alíquota de Imposto de Renda de 20%, e aquele que 
é distribuído entre seus acionistas, sob o nome de 
juros, _é taxado em 15%. Como diz Osiris Lopes Fi
lho: "E uma inovação heterodo)!:a no funcionamento 
das empresas remunerar seus sócios com juros e 
não com lucros. Trata-se de incentivo tributário à 
usura. A remuneração dos sócios das empresas de
corre da sua capacidade de gerar lucros. E não juros 
artificiais, induzidos e bancados pelo governo•. No 
ano de 1996, o lucro da Light foi de R$ 173 milhões; 
em 1997, R$132 milhões, totalmente distribuído en
tre seus acionistas, ao invés de ser aplicado na ur
gente melhoria dos serviços. O outro lado da meda
lha desses lucros foi a dispensa de aproximadamen
te 5.000 empregados da Light e a deterioração dos 
serviços à população. O que fez a Aneel diante de 
tal evolução? Decidiu, segundo revelou o Diretor-Ge
ral, José Mário Miranda Abdo, em depoimento pe
rante a CAE, no Senado, na manhã de ontem - até 
para dar uma resposta aos Srs. Senadores -, multar 
a empresa em R$2 milhões. Uma multa que está fa
zendo os acionistas da Light sorrirem. 

Não satisfeito com essa forma de encoraja
mento à compra de empresas estatais, o Governo 
agora está engendrando mais uma inovação. Ele es
tuda a possibilidade de garantir a recompra das açõ
es das empresas de energia elétrica e de outros se
tores que deverão ser vendidas nos próximos me
ses. O compromisso seria de recomprá-las ao preço 
de venda. Essa medida teria a finalidade de diminuir 
os riscos dos investidores no caso de queda nas 
Bolsas, como, por exemplo, a que aconteceu recen
temente em decorrência da crise asiática. Ou seja, 
se os preços das ações despencarem num determi
nado período, o Governo recompraria as ações, 
transferindo para o Tesouro o prejuízo do investidor. 
Como já dissemos noutras ocasiões, seria mais um 
exemplo do famoso capitalismo sem risco. Uma si
tuação em que o Governo, com a desculpa de ala
vancar o preço das ações das empresas estatais, in
centiva a gestão temerária, pois os administradores 
não precisariam se preocupar. Afinal, um eventual 
prejuízo seria bancado pelo Governo. É o famoso 
princípio do lucro privado e do prejuízo socializado. 
Princípio que, segundo Celso Furtado, em sua obra 
magistral, Fonnação Econõmica do Brasil, é um 

dos aspectos centrais da história do capitalismo bra
sileiro. 

Contrariando a premissa governamental de 
que as empresas não dispunham de capacidade 
para investir, o Presidente da Eletrobrás, Firrnino 
Sampaio, em dezembro de 1997, perante a Subco
missão de Reestruturação do Setor Elétrico da Câ
mara dos Deputados, afirmou: "Em relação ao papel 
da Eletrobrás como agente financiador; hoje temos 
uma empresa ein condição muito especiaL A Eletro
brás é a segunda empresa mais lucrativa do País, a 
primeira é a Telebrás". Observou ainda Finnino 
Sampaio que a Eletrobrás "é uma empresa lucrativa, 
que tem todas as suas obrigações com os seus for
necedores e com os seus financiamentos externos 
rigorosa .. ;ante em dia. Não há dívida vencida, nem 
dívida tributária. Não há absolutamente nada a repa
rar. ( ... ) A condição da Eletrobrás de financiadora é 
tranqüila". · · 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Faz soar 
a campainha.) 

O SR. EDUARDO SUPLICY (B!oco/PT-SP) -
Sr. Presidente, peço a gentileza de me inscrever no
vamente para, após a Ordem do Dia, em cinco minu
tos complementares, completar este pronunciamen
to, dada a relevância do tema. 

Como teremos um tempo sem sessão, peço o 
direito de me inscrever novamente para completar o 
meu pronunciamento, sem prejuízo dos demais ora
dores, ainda na sessão de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Se hou
ver a possibilidade regimental de fazê-lo, a Mesa o 
fará com o maior prazer, consciente da importância 
do pronunciamento de V. ~-

0 SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP) -: 
Agradeço a V. Ex". 

De qualquer forma, se não houver essa possi
bilidade, peço que seja transcrito na íntegra. Mas, 
Sr. Presidente, eu gostaria de pronunciá-lo na ínte: 
gra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. EJcA 
terminará o seu pronunciamento após a Ordem do 
Dia. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT -8P) -
Obrigado pela atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Por per
muta com o Senador Guilhenne Palmeira, concedo a 
palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares. S. 
Ex" dispõe de cinco minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Sena-
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dorEJ.s, a seca sempre foi um fenômeno triste na nos
sa região nordestina, atrapalhando o desenvolvimen
to normal das atividades econômicas e administrati
vas dos Estados e Municípios, fazendo com que mi
lhares e milhares de pessoas, durante o período de 
estiagem, fiquem desempregadas, o que ocasiona a 
busca de novos horizontes, outros centros mais evo
luídos da nossa sociedade, principalmente os do Sul 
do País, como São Paulo e Rio de Janeiro, contri
buindo para o inchaço dessas cidades, com o surgi
mento de problemas sociais freqüentemente divulga
dos pela imprensa. 

É o sofrimento da gente nordestina que volta, 
devido ao longo período de estiagem que se abate 
sobre aquela Região brasileira, principalmente sobre 
o Estado de Sergipe, que vem sofrendo a inclemên
cia dessa última seca, com a parada das chuvas 
desde o mês de agosto do ano passado. 

Nesta última segunda-feira, antes de voltar a 
Brasília, tive o ensejo de visitar alguns Municípios 
sergipanos para, pessoalmente, tomar conhecimento 
da realidade e trazer para o Senado Federal um su
cinto relatório, porque não nos fol possível no tempo 
normal, haja vista a discussão dos temas nacionais 
da Reforma Administrativa e tantos outros, que to
maram o tempo dos Senhores Senadores. 

Entretanto, nessa nossa despedida da Convo
cação Extraordinária, não poderia voltar ao meu Es
tado sem deixar aqui registrada a nossa pre<icupa
ção diante dessa situação dantesca e humilhante 
por que a nossa população está passando nesse pe
ríodo de secas. 

Basta dizer, Sr. Presidente, que dois terços dos 
Municípios sergipanos estão mergulhados nesse fe
nômeno da estiagem. Lá, não existe sequer o carro
pipa para a distribuição da água potável à popula
ção. A população tem que viajar quilómetros e quilô
metros à procura de água, que vem em cargas de 
burro ou mesmo na cabeça de mães e pais de famí
lia, muitas vezes uma água sem as mínimas condi
ções higiênicas, sem nenhuma qualidade para ser 
bebida, atraindo, portanto, doenças que poderão 
causar até a morte. 

Além da falta de água, há falta de emprego. 
Isso porque, numa situação dessa, os proprietários 
de terra, que estão quebrando devido às altas taxas 
de juros, à rigidez de limitação do mercado, não po
dem conceder emprego aos pequenos agricultores. 
Eles ficam, então, desesperados, muitos deles saem 
de suas terras e vão para Salvador, vão para Araca
ju, vão para São Paulo, penar apenas, porque em
prego não encontram. Vão tentar uma vida nova, 

mas não conseguem e terminam voltando para o 
Nordeste em condição pior ainda do que quando saí
ram, porque muitos vícios adquiriram em terras no
vas, como no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

De sorte, Sr. Presidente, que faço este registro 
pedindo ao Presidente da República, que já foi a 
Sergipe semana passada e que vai amanhã ao Es
tado de Pernambuco, que dê uma olhada no Nor
deste, que impulsione o seu programa de irrigação. 
Não é só a irrigação que vai resolver o problema do 
Nordeste- é natural! -, mas ela proporciona meios e 
condições adequadas para o aproveitamento da ter
ra, para a ocupação da mão-de-obra, para o enri
quecimento da Região. Promessas há, lamentavel
mente essas promessas ainda não foram executa
das a contento. 

A minha palavra é no sentido de alertar o Go
verno Federal para essa necessidade imperiosa de 
implementar, o mais rápido possível, um programa 
de irrigação estabelecido com base na vocação agrí
cola regional de cada Estado. E que esses recursos, 
Sr. Presidente, nesta situação emergencial, sejam 
transferidos para os Governos Estaduais e, principal
mente, para os Municípios, para que muitos deles 
não sejam discriminados. Numa fase pré-eleitoral 
como essa em que estamos vivendo, muitos Gover
nadores poderão usar de sua caneta apenas para 
beneficiar com os recursos os Prefeitos que os 
acompanham na luta eleitoral. 

De modo, Sr. Presidente, que, ao fazer este re
gistro que considero da mais alta importância, espe
ro que o Presidente da República, que mais uma vez 
vai ao Nordeste, consulte as lideranças locais, ouça 
os Senadores do Nordeste, José Agripino, Carlos 
Wilson, José Eduardo Outra, Guilherme Palmeira, 
Fernando Bezerra e tantos outros que, ao ocuparem 
a tribuna, sempre atribuem a falta de desenvolvi
mento do Nordeste à ausência de uma política ade
quada de apoio à Região, no sentido de diferenciá-la 
com relação às regiões mais ricas do País. O que 
falta, na realidade, é vontade política, porque planos 
existem. _. 

Participei de uma comissão, no Senado Fede
ral, voltada para o estudo do desenvolvimento regio
nal, coordenada pelo Senador Waldeck Omelas. O 
projeto foi entregue ao Presidente da República, 
mostrando as linhas básicas de atuação do Governo 
Federal e dos governos estaduais para tomar o Nor
deste a Região que o Brasil todo quer. desenvolvida, 
sem miséria, sem desemprego e que possa colabo
rar com o desenvolvimento do País. 
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,_ As riquezas naturais existem no Nordeste; 
como o petróleo, que é uma riqueza incomensurável, 
e que dá uma contribuição enorme ao desenvollli
mento do País. Por outro lado, a resposta do Gover
no Federal é pequena, é ínfima em relação ao que o 
Nordeste oferece ao País em termos de mão-de
obra, de inteligência, de recursos naturais. 

Portanto, Sr. Presidente, fica o nosso pedido 
ao Governo Federal, a solicitação de um nordestino, 
no sentido de que, nesta viagem que Sua Excelência 
fará amanhã ao Nordeste, olhe com mais cuidado 
para a Região. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Antonio Car
los Valadares, o Sr. Geraldo Melo, 1" Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Ma
galhães, Presidente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma co
municf!ção, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Ou
tra para uma comunicação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Como Líder. Para uma comunicação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr'!s. e Srs. Sena
dores, gostaria de comunicar à Casa que, dentro da 
prática do Partido dos Trabalhadores de estabelecer 
rodízio anual da Liderança, tivemos uma reunião 
hoje da Bancada do PT onde resolvemos que o Se
nador Eduardo Suplicy assumirá, no início da próxi
ma Legislatura, a Liderança do PT e do Bloco. No 
acordo para a formação do Bloco, decidiu-se que a 
Liderança caberá à Bancada do PT. 

A minha Liderança por dois anos foi uma ex
cepcionalidade. Fui Líder do PT em 96. Em 97, 
meus colegas, na medida em que formamos o Blo
co, decidiram que eu deveria continuar na Liderança. 
Vencidos esses dois anos, estamos encerrando o 

, mandato. É lógico que um cargo de Líder traz muitas 
vantagens, de exposição, de referência, mas tam

. bém traz mais responsabilidade e mais trabalho. 
Gostaria de agradecer a todos os companhei

ros do Bloco o apoio que tive durante esse mandato. 
Gostaria de agradecer também a convivência com 
os Líderes da base governista, porque desde meu 
primeiro pronunciamento nesta Casa, no início de 
95, disse que não abriríamos mão da defesa das 
idéias, seríamos duro nessa defesa, mas que procu
raríamos sempre manter um relacionamento cordial 

com todos os colegas. Acredito que tenhamos con
seguido atingir esse objetivo. 

Comunico, portanto, oficialmente à Casa que, a 
partir da próxima Sessão Legislativa, o Senador 
Eduardo Suplicy assumirá a Liderança do PT. 

Quero dizer que, numa demonstração de que o 
nosso Partido está cada vez mais enraizado em todo 
o País, o pequenino Estado de Sergipe, pelo menos 
em termos de Oposição, contínua no poder. Deixo a 
Liderança do Senado, mas o companheiro Marcelo 
Deda, do PT de Sergipe, assume a Liderança do 
nosso Partido na Câmara dos Deputados. Nós, ser
gipanos, pedimos desculpas aos outros Estados, 
mas, em termos de Oposição, continuamos no po
der. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP)

Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunica
ção inadiável. 

O ~R PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. EJ<!!. Posteriormente, con
cederei a palavra ao nobre Senador Elcío Alvares. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, 
quero transmitir-lhes o sentimento das Senadoras 
Benedita da Silva e Marina Silva e dos Senadores 
Laura Campos e José Eduardo Outra e o meu pró
prio sentimento. 

Em primeiro lugar, avaliamos que brilhante é o 
trabalho desenvolvido pelo Senador José Eduardo 
Outra na Liderança do Partido dos Trabalhadores, o 
qual, inclusive, coincidiu com a formação e a condu
ção do Bloco de Op;:,sição. Partiu da iniciativa do Se
nador José Eduardo Outra a idéia de se formar o 
Bloco dos Partidos de Oposição, composto pelo 
PDT, pelo PSB, pelo PPS e pelo Partido dos Traba
lhadores. Inclusive, esse passo se deu no Senado 
antes mesmo de na Câmara dos Deputados. Isso 
em muito contribuiu para um entrosamento das açõ
es de nosso Partido, inclusive em proveito do traba
lho do Senado como um todo e do diálogo das Opo
sições com os Partidos que aqui compõem a base 
governamental ou mesmo com todos aqueles que 
são mais independentes. 

Em que pese sermos apenas doze Senadores, 
o trabalho tão respeitado do nobre Senador José 
Eduardo Outra conseguiu fazer com que, muitas ve
zes, os votos da Bancada da Oposição se multipli
cassem. Houve ocasiões em que vinte e quatro ou 
quarenta Senadores votaram de acordo com as pro-
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pos.i_ções feitas por parte da Oposição. Obtivemos vi
tórias aqui, porque conseguimos granjear o consen
so. O próprio Governo reconheceu a validade dos 
pontos de vista da Oposição. 

O nobre Senador José Eduardo Outra, pela for
mação do Bloco, conseguiu consolidar o seu traba
lho de tal maneira, que se abriu essa excepcionali
dade de S. ExJI poder ser Líder por dois anos. Isso 
foi possível .. especialmente por causa de um fato ino
vador: a formação do Bloco. S. ExJI conseguiu gran
jear o respeito de todos os Srs. Senadores, da Dire
ção da Casa, da Mesa e da Presidência. 

Ao agradecer a indicação do meu nome como 
Líder da Oposição para este ano, quero dizer que 
procurarei esmerar-me para seguir o seu brilhante 
exemplo e a forma como conseguiu fazer com que a 
nossa Bancada estivesse unida e fosse respeitada 
por todos no Senado Federal. 

Cumprimento, em especial, o Partido dos Tra
balhadores, que, ·nesta semana, completou dezoito 
anos, mais uma vez dando esse exemplo democráti
co do rodízio de Lideranças, que.ocorre tanto na Câ
mara dos Deputados, como no Senado Federal. 
Aproveito a oportunidade para cumprimentar tam
bém o Deputado José Machado, que deixa o cargo 
de Líder na Câmara dos Deputados, e o novo Líder, 
Deputado Marcelo Deda. 

Cumprimento o Líder que aqui deixa o seu car
go, mas não a sua função. Por consenso, o Senador 
José Eduardo Outra foi indicado para a Vice-Lideran
ça. Portanto, trabalharemos juntos, de forma coorde
nada. 

Muito obrigado. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma comunicação inadiá
vel. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL·ES. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, tivemos a 
oportunidade de ouvir o Senador José Eduardo Ou
tra anunciar que deixa a Liderança do Bloco de Opo
sição e que será substituído pelo eminente Senador 
Eduardo Suplicy. 

Sr. Presidente, entendo que, nesta nossa vi
vência no Senado, é preciso que, em certas ocasiõ
es, fiquem gravados os depoimentos que sintetizam 
a grandeza da vida partamentar, o respeito recíproco 
que cultivamos neste plenário e, acima de tudo, os 
pleitos de justiça, quando necessário. 

Inegavelmente, o Presidente Antonio Carlos 
Magalhães vem realizando um trabalho notável de 
valorização do Senado da República. Inde
pendentemente do fato de sermos companheiros e 
correligionários de Partido, incluo-me entre aqueles 
que podem depor no sentido de que o Senado da 
República vive uma nova fase e de que, acima de 
tudo, o Congresso Nacional se afirma por meio de 
um trabalho permanente e construtivo em favor do 
País. 

O Presidente Antonio Carlos Magalhães é uma 
figura nacional e, certamente, não poderia :ealizar o 
trabalho que vem fazendo se não contasse com a 
participação solidária de todos os Srs. Senadores 
que aqui estão e, de maneira muito mais acentuada, 
dos Srs. Líderes. 

Como Líder do Governo, tenho acompanhado 
de perto a votação dos projetas mais importantes e 
tenho participado dos debates. É meu dever, Sr. 
Presidente e eminentes Colegas, falar a respeito do 
Senador José Eduardo Outra. S. ExJ!, no exercício 
da Liderança do Bloco da Oposição, granjeou a nos
sa admiração e o nosso respeito. Para um Líder que 
se opõe em idéias e em posição política, é funda
mental este depoimento. No debate, em nenhum 
momento, José Eduardo Outra deixou de se dedicar 
às causas do seu Partido e do Bloco de Oposição, 
demonstrando sempre um espírito público, que faço 
questão de destacar. 

Sr. Presidente, nesta Casa, o exame das maté
rias sempre é feito com elevado espírito público. Nas 
nossas reuniões, em nenhum momento, o Senador 
José Eduado Outra fez um gesto que não demons
trasse a sua elevação no sentido de ajudar a cons
truir uma imagem altamente positiva do Senado. 

Praticamente, chegamos à fase derradeira des
ta ccnvocação extraordinária, que já é reconhecida 
como um trabalho notável realizado pelo Senado. 
Todos são unânimes em elogiar o comportamento 
do Senado. Neste instante, é importante dizer que, 
independente do trabalho dos Srs. Senadores - to
dos votaram e participaram dos debates -, avultou 
inegavelmente o trabalho do Líder do Bloco de Opo
sição. 

Sr. Presidente, pode parecer paradoxal o Líder 
do Governo fazer esse elogio, mas isso nasce do 
respeito que temos por aqueles que querem real
mente construir um Congresso brasileiro cada vez 
mais forte e atuante. 

Fico muito à vontade, porque a norma determi
nada pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães é 
de moralidade e de trabalho, fazendo com que o 
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nosso Congresso, pela seriedade das ações que 
aquí são desenvolvidas, tenha a estima do povo bra
sileiro. 

O Senador José Eduardo Outra, Líder do Bloco 
da Oposição até este instante, deixa a sua função, 
mas terá a convicção íntima, no relacionamento com 
os Colegas, de que honrou o cargo que lhe foi con
fiado. O novó Lídef do Bloco de Oposição, Senador 
Eduardo Suplicy, já disse bem que S. Ex" soube 
construir, unindo seus companheiros de Oposição, 
esclarecendo os debates aqui travados e destes par
ticipando de maneira ativa. 

O importante não é a vitória na apreciação de 
um projeto em que obtemos mais votos. O importan
te é se fazer o debate em sentido elevado. Em ne
nhum momento, nesta Casa, houve um gesto ou 
uma atitude por parte do Senador José Eduardo Ou
tra que não fossem compatíveis com as normas de 
trabalho impostas hoje pela Presidência do Senador 
Antonio Carlos Magalhães. 

Portanto, faço esse registro ditado pela admira
ção e pela convivência Foi muito importante a parti
cipação do Senador José Eduardo Outra na lideran
ça do Bloco de Oposição. Cumprimento-o, renden
do-lhe homenagem pessoal, como Líder do Gover
no. E auguro ao Senador Eduardo Suplicy uma traje
tória tão marcada por um trabalho efetivo como o do 
Senador José Eduardo Outra. Meus cumprimentos 
ao eminente representante de Sergipe que teve a 
oportunidade de engrandecer a liderança da Oposi
ção, sempre dentro do que constitui a nossa preocu
pação, isto é, trabalhar pelo País e, acima de tudo, 
pelo esforço, inclusive pessoal, para aperfeiçoar os 
projetes votados no período em que exerceu a lide
rança. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco\POT-AP)
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma comunica
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra, para uma comunicação, ao Se
nador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/POT-AP. 
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, em meu 
nome pessoal e em nome da Bancada do POT, Se
nadora Júnia Marise, Senadora Emília Fernandes, 
Senador Abdias Nascimento, quero, nesta oportuni
dade, congratular-me com o Senador Eduardo Supli
cy, que assume a Liderança do PT nesta Casa e; 
conseqúentemente, a Liderança do Bloco de Oposi
ção, pelo acordo que há entre os Partidos que o 
compõem. 

Quero dizer algumas palavras sobre o trabalho 
do Senador José Eduardo Outra à frente do Bloco e 
também quanto à sua atuação parlamentar. 

Certamente, o Senador José Eduardo Outra é 
uma das mais agradáveis revelações deste conjunto 
de Senadores, pelas suas posições firmes, convictas 
e sobretudo por discutir o mérito das questões que 
envolvem o nosso País, que dizem respeito à Casa, 
ao Senado, sem se prender apenas às questões po
líticas, mas também às sociais, econômicas, discu
tindo no mérito e em profundidade todos os proble
mas, todos os assuntos que tramitaram no Senado 
da República, tanto em plenário quanto nas Comis
sões. 

Em tennos de Bloco, o Senador José Eduardo 
Outra foi fundamental para consolidar essa idéia que 
teve o apoio de todos nós, que participamos também 
dessa iniciativa e com a qual concordamos desde o 
primeiro momento. Mas, o Senador Outra não ape
nas coordenou esse processo de constituição do 
Bloco como teve a capacidade de mantê-lo unido, 
praticamente votando em consenso nos principais 
assuntos que dizem respeito à Nação brasileira. 

Não poderia, portanto, deixar de ressaltar, nes
se momento, essas qualidades do Senador José 
Eduardo Outra e dizer que do Senador Eduardo Su
plicy esperamos e temos a convicção de que conti
nuará nesse trabalho de coordenação do seu Partido 
e do Bloco no Senado da República, fortalecendo 
esse segmento que é importante dentro do processo 
democrático brasileiro. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr's. e Srs. Senadores, estamos encerrando 
o período de Convocação Extraordinária do Con
gresso Nacional e o momento é adequado para se 
fazer rapidamente uma avaliação daquilo que efeti
vamente aqui fiZemos, se cumprimos o nosso dever 
para com a convocação, se cumprimos a pauta da 
convocação e se estivemos, durante esse período, 
sintonizados com os anseios da população brasilei
ra, com os anseios do Brasil, no que diz respeito às 
suas aspirações de Nação emergente. 

Não poderia fazer esta análise, Sr. Presidente, 
Sr's. e Srs. Senadores, sem considerar que o êxito 
dos nossos trabalhos, daquilo que aqui nós fizemos, 
deveu-se muito à maneira firme, atenta, oportuna, 
solidária e sensata com que o Senador Antonio Car-
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'los Magalhães dirigiu os nossos trabalhos. O Sena
do Federal - nós temos aqui, nesta manhã de quin
ta-feira, um exemplo bastante significativo disso -, 
em todo esse período de Convocação Extraordiná
ria, sempre se reuniu com um quorum acima de se
tenta Senadores presentes, inclusive com quorum 
excepcional de termos presentes os nossos oitenta e 
um Senadores, o'que é um fato inédito, pelo menos 
nos últimos dezasseis anos em que aqui me encon
tro. Eu jamais vi, ao longo desses dezasseis anos, o 
Senado Federal se reunir com oitenta ou oitenta e 
um Senadores, fato que se repetiu algumas vezes 
durante esta Convocação Extraordinária. 

Indiscutivelmente, temos que creditar essa per
formance à maneira firme com que V. Ex", Sr. Presi
dente, tem presidido os nossos trabalhos, e não ape
nas à maneira firme, mas também à maneira com 
que consegue aferir a sensibilidade da própria Na
ção brasileira; ou seja, saber para que rumos o País 
desejava ou deseja seguir, qual os anseios da popu
lação brasileira, quais as suas aspirações, quais os 
seus desejos, quais os objetivos do País, como Na
ção, nos primeiros dez anos do próximo século. 

Como Líder do PTB, falo também em nome da 
eminente Senadora Regina Assumpção, do Senador 
José Eduardo, Presidente Nacional do nosso Parti
do, que sempre estiveram presentes a todos os de
bates e votações aqui realizados, participaram ativa
mente de todas as sessões, de todas as reuniões 
das Comissões Técnicas. Em todas as edições do 
nosso Jornal do Senado vi sempre na primeira fila, 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a 
Senadora Regina Assumpção participando das dis
cussões e votando, da mesma maneira que o Sena
dor José Eduardo. 

Congratulo-me, também, com a indicação do 
Senador Eduardo Suplicy para a Liderança do Bloco 
de Oposição e com o trabalho realizado pelo Sena
dor José Eduardo Outra, que liderou o referido Bloco 
até esta data. 

Evidentemente, não se faz democracia sem 
·.oposição. Ternos mais democracia na medida em 
que essa oposição, como acontece hoje no Con
gresso Nacional, pode exercitar o seu trabalho com 
plena liberdade, não apenas liberdade política mas 
também liberdade regimental. E cumprimos o Regi
mento rigorosamente em todas as sessões do Sena
do Federal e do Congresso Nacional e nas reuniões 
das Comissões Técnicas, e é bom que se diga que 
interpretações regimentais não formam jurisprudência. 

Ao terminar o meu pronunciamento, desejo, 
mais uma vez, congratular-me com a Mesa Oiretora 

do Senado Federal, na pessoa do em~nente Senador 
Antonio Carlos Magalhães, pelo trabalho profícuo 
que realizamos, e também com os nossos servido
res. Do mesmo modo que estivemos aqui presentes, 
diuturnamente, tivemos ao nosso lado os servidores 
do Senado Federal, que também foram diligentes. A 
diligência nos trabalhos do Senador Antonio Carlos 
Uagalhães se estende aos nossos servidores. 

Eram essas as palavras que queria dizer, con
signando que o PTB estará presente nos trabalhos 
da Sessão Legislativa de 1998, da mesma maneira 
que esteve nesta Convocação Extraordinária e du
rante todo o ano de 1997. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co!PSB-SE) - Sr. Presidente, peço a palavra, para 
uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valada
res. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE. Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, 
em meu nome e em nome do Senador Ademir An
drade, que compomos o PSB nesta Casa, quero di
zer que entendemos que o Senador José Eduardo 
Outra, ao exercer as altas funções de Líder do Blo
co, o fez com sobriedade, eficiência e muita compe
tência. 

Conhecemos o Senador José Eduardo Outra 
pela primeira vez exercendo um mandato eletivo, um 
cargo público, ao qual foi conduzido pelo povo; de
sempenhou suas funções, durante esse período le
gislativo, indicado pelo Bloco, com muita proficiên
cia, dando exemplo a todos nós de como um Líder 
deve conduzir-se na coordenação de sua Bancada, 
ouvindo seus companheiros, procurando uni-los em 
tomo de uma causa comum, qual seja a de exercer 
em toda a sua plenitude o direito de fazer oposição 
nesta Casa. Mas nem por isso, muito embora fosse 
do seu dever fiscalizar as ações do Governo, deixou 
de dialogar com as Lideranças que apóiam o Gover
no nesta Casa, porém sem abrir mão das virtudes 
que o trouxeram a esta Casa, sempre em defesa da 
moralidade pública, princípio do qual jamais se afas
tou no exercício de função tão importante: a de Líder 
do Bloco. Em substituição ao seu nome, virá o Sena
dor Eduardo Suplicy, que já foi Líder do PT no Sena
do Federal e que tem todas as qualidades e especifi
cações pessoais para dar continuidade a esse traba
lho de união da nossa Bancada de Oposição. 

Em relação a esse ponto, destaco o bom rela
cionamento que manteve o nosso Líder José Eduar-
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do ()utra com todas as Lideranças e com a Mesa do 
Senado Federal, sob a presidência deste homem de 
coragem, deste homem de luta, que é o Senador 
Antonio Canos Magalhães. A eleição de S. Exª para 
a Presidência significa, antes de tudo, que o Senado 
Federal tem uma representação condigna. Sob a 
sua Liderança, o Senado Federal pôde demonstrar 
que quer bem ao povo brasileiro, que quer realizar 
algo de proveitoso em favor da Nação. E o compare
cimento maciço dos Srs. Senadores nesta convoca
ção extraordinária é o atestado veemente de que fo
mos eleitos para servir a Nação. O Presidente Anto
nio Carlos Magalhães, ao lado das Lideranças, ao 
lado do Senador José Eduardo Outra, Líder do nos
so Bloco, demonstram insofismavelmente que esta 
Casa trabalha com regponsabilidade e espírito público. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS)- Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Ramez Tebet. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMOB-MS. Para uma 

comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, eu não poderia nesta 
oportunidade falar apenas em meu nome; faço-o em 
nome do meu Partido. Para tanto, peço licença a 
meu Líder, Senador Jader Barba lho, que aqui não se 
encontra. No entanto, vejo o Senador Renan Calhei
ros acenando com a cabeça, o que me leva a ter 
certeza, Senador José Eduardo Outra, de que falo 
também pelo PMDB. Quero fazer justiça a V. Ex". 
Meu Partido não me incumbiu dessa tarefa, mas 
senti-me impulsionado a juntar minha voz às de ou
tros Partidos que já o saudaram, numa demonstra
ção de reconhecimento de um trabalho profícuo rea
lizado não pelo Partido que V. Ex" representa, o PT, 
mas em nome da democracia, que exige uma Oposi
ção consciente e firme, uma Oposição que defenda 
os seus princípios, como fez V. Ex", com dignidade e 
elevação, no interesse da nossa Pátria. 

Por essa razão, cumpro com satisfação o de
ver de saudá-lo efusivamente, cumprimentando-o 
pelo brilhante trabalho realizado. Tenho certeza de 
que o seu sucessor - encontrei-o nesta Casa como 
Líder do PT, e agora retoma à Liderança - vai seguir 
a mesma trilha, para que o Senado da República 
possa continuar dando ao País um exemplo de tra
balho e de contribuição. No meu entender, ninguém, 
pelo menos os quem têm consciência política, pode 
reclamar do Congresso Nacional e especificamente 
do Senado da República, pois as Reformas já foram 
votadas. Acredito que não se pode mais falar que o 

Congresso Nacional demorou a apreciá-las. A legis
lação principal, a constitucional e a infraconstitucio
nal estão aí. Isso não é trabalho de um só partido; é 
trabalho de todos, inclusive dos de oposição que, se 
não obtiveram vitórias nesta Casa, saíram vitoriosos 
por consagrarem os ideais que defendem, e isso é 
muito importante. 

Parabenizo-o, Senador José Eduardo Outra, 
em meu nome e-em nome do PMOB. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSOB-CE) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Sérgio Machado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSOB-CE. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, meu companhei
ro Senador José Eduardo Outra, em nome da lide
rança do PSOB, quero dizer que foi muito bom traba
lharmos juntos. Tivemos divergências, discordamos, 
cada um no seu ideal, mas sempre priorizamos o in
teresse maior do nosso País, que, no caso, é o de
safio das reformas constitl.lcionais. Essa luta foi mui
to importante, porque significou que há a democra
cia, que há o contraditório, que há a divergência que 
pemnite avanços. 

Tenho certeza de que o Senador Suplicy tam
bém vai entrar nesta luta. Vamos divergir, mas va
mos pensar, acima de tudo, no Brasil. Esse é o de
safio de mudar, de reformar e de poder, cada um na 
sua visão, construir a democracia para todos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Senador José Eduardo Outra, as forças políticas aqui 
representadas já traduziram o respeito e a admira
ção do Senado pela atuação de V. Ex" como Líder 
do PT e do Bloco de Oposição. 

Acho que V. Ex" deve se sentir feliz, orgulhoso, 
e o seu Estado extremamente honrado de tê-lo feito 
Senador da República. V. Ex", com o seu tempera
mento; V. Exl', com a sua força, com seus argumen
tos, tem muito contribuído para o bom andamento do 
Senado, como certamente o Senador Eduardo Supli
cy o fará, dadas as qualidades que tem como Parla
mentar consagrado que é. Mas V. Ex" tem a admira
ção de todos, principalmente minha - e aí vai esta 
confissão - a quem eu devo o conselho ou advertên
cia para que não cometesse o único erro consciente 
que iria praticar no Congresso, e V. Exª me fez che
gar à razão e não praticá-lo. Daí por que mais essa 
gratidão pela atuação de V. Exl'. 

De modo que V. EJc!' teve hoje, pelos seus Pa
res, a consagração do seu trabalho. V. EJc!' não per-



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 311 

deu_ a identidade em momento nenhum, com a sua 
ideologia, com as suas causas e com os sentimen
tos do seu Partido, mas soube angariar, pelo traba
lho, pela dignidade do exercício do mandato, essa 
admiração que é de todo o Senado e que a Presi
dência endossa com muita satisfação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, projetas de lei do Senado que se
rão lidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Sena
dor Ludio Coelho. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 45, DE 1998 

Determina que as Assembléias Le
gislativas ou a Câmara Legislativa do 
Distrito Federal sejam obrigatoriamente 
notificadas da liberação de recursos fe
derais para os respectivos Estados ou 
para o Distrito Federal, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Os Órgãos e entidades da administra

ção federal direta e as autarquias, fundações públi
cas, empresas públicas e sociedades de economia 
mista ftK!erais notificarão às respectivas Assem
bléias Legislativas ou à Câmara Legislativa do Distri
to Federal da liberação de recursos financeiros que 
tenham efetuado, a qualquer título, para os Estados 
ou para o Distrito Federal, no prazo de dois dias 
úteis, contado da data da liberação. 

Art. 2º O Governo do Distrito Federal ou do Es
tado beneficiário da liberação de recursos de que 
trata o artigo 12 desta Lei notificará tal liberação aos 
partidos políticos, às federações e sindicatos de tra
balhadores cuja base territorial compreenda a res
pectiva unidade da federação e às entidades empre
sariais com sede no Distrito Federal ou no Estado, 
no prazo de dois dias úteis, contado da data do rece
bimento dos recursos. 

Art. 32 As Assembléias Legislativas ou a Câma
ra Legislativa do Distrito Federal representarão ao 
Tribunal de Contas da União o descumprimento do 
estabelecido nesta Lei. 

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

Art 52 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

O projeto de lei que ora apresentamos visa fa
cilitar a fiscalização da aplicação de recursos finan
ceiros transferidos da União para os Estados e o 

Distrito Federal de modo a conferir a seus órgãos le
gislativos meios capazes de garantir a fiel observân
cia dos princípios constitucionais da legalidade, im
pessoalidade, moralidade e publicidade que devem 
nortear a administração pública. 

As notificações que ora pretendemos instituir 
nas esferas dos Estados e do Distrito Federal já fo
ram instituídas no âmbito dos Municípios por meio 
da Lei n.2 9.452, de 20 de março de 1997. 

Quanto às transferências de verbas da União 
aos entes federados, cumpre esclarecer que a União 
transfere aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu
nicípios os recursos dos respectivos Fundos de Par
ticipação, de que tratam as alíneas a e b do inciso I 
do artigo 159 e o artigo 162 da Constituição, transcri
tos abaixo, sendo tais recursos de suma importância 
para a manutenção do princípio federativo, principal
mente para aqueles membros que têm economia de 
menor porte. 

Assim dispõem os aludidos artigos 159 e 162 
da Constituição Federal: 

"Art 159. A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos im

postos sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e sobre produtos industrializados, 
quarenta e sete por cento na seguinte for
ma: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos 
por cento ao Fundo de Participação dos Es
tados e do Distrito Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos 
por cento ao Fundo de Participação dos Mu
nicípios; 

c) três por cento, para aplicação em 
programas de financiamento ao teor produti
vo das Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, através de suas instituições financei
ras de caráter regional, de acordo com os 
planos regionais de desenvolvimento, fican
do assegurada ao semi-árido do Nordeste a 
metade dos recursos destinados à região, 
na forma que a lei estabelecer; 

11 - do produto da arrecadação do im
posto sobre produtos, dez por cento aos Es
tados e ao Distrito Federal, proporcional
mente ao valor das respectivas exportações 
de produtos industrializados. 

Art 162. A União, os Estados, o Distri
to Federal e os Municípios divulgarão, até o 
último dia do mês subsequente ao da arre
cadação, os montantes de cada um dos tri
butos arrecadados, os recursos recebidos, 
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os valores de origem tributária entregues e a 
entregar e a expressão numérica dos crité
rios de rateio. 

Parágrafo único. Os dados divuigados 
pela União serão discriminados por Estado e 
por Município. Os dos Estados, por Municí
pio.' 

Além das transferências acima referidas, exis
tem as chamadas "transferências voluntárias da 
União', feitas mediante convênios, acordos, ajustes 
ou outros instrumentos congêneres. 

Freqüentemente, as Assembléias Estaduais, a 
Câmara Legislativa do Distrito Federal e as popula
ções diretamente interessadas nem tomam conheci
mento dos repasses, ficando a aplicação dos recur
sos sujeita ao livre arbítrio do Governador. Essa é a 
situação que pretendemos disciplinar. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998.
Senador Ademir Andrade. 

LEGfSLAÇÃO CfTADA 

Elaborado pela Subsecretaria de Ata 

CONSTITUIÇÃO OA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 159. A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos impostos 

sobre renda e proventos de qualquer natureza e so
bre produtos industrializados, quarenta e sete por 
cento na seguinte forma: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cen
to ao Fundo de Participação dos Estados e do Distri
to Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por 
cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 

c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas 
instituições financeiras de caráter regional, de acor
do com os planos regionais de desenvolvimento, fi
cando assegurada ao semi-árido do Nordeste a me
tade dos recursos destinados à região, na forma que 
a lei estabelecer; 
c 11 - do produto da arrecadação do imposto so
bre produtos industrializados, dez por cento aos Es
tados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao 
valor das respectivas exportações de produtos in
dustrializados. 

§ 1 º Para efeito de cálculo da entrega a ser 
efetuada de acordo com o previsto no inciso I, ex
clui-se-á a parcela da arrecadação do imposto de 
renda e proventos de qualquer natureza pertencen-

tes aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
nos termos do disposto nos arts. 157,1, e 158,1. 

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser 
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o critério de parti
lha nele estabelecido. 

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Mu
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que rece
berem nos termos do inciso 11, observados os critérios 
estabelecidos no art 158, parágrafo único, I e 11. 

Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios divulgarão até o último dia do 
mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes 
de cada um dos tributos arrecadados, os recursos 
recebidos, os valores de origem tributária entregues 
e a entregar e a expressão numérica dos critérios de 
rateio. 

Parágrafo único. Os dados divulgados pela 
União serão discriminados por Estado e por Municí
pio; os dos Estados por Município. 

LEI N.º 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1997 

Determina que as Câmaras Munici
pais sejam obrigatoriamente notificadas 
da liberação de recursos federais para os 
respectivos Municípios, e dá outras pro
vidências. 

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

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Os órgãos e entidades da administração 

federal direta e as autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas e sociedades de economia mista 
federais notificarão às respectivas Câmaras Munici
pais da liberação de recursos financeiros que te
nham efetuado, a qualquer título, para os Municí
pios, no prazo de dois dias úteis, contado da data da 
liberação. 

Art. 2º A Prefeitura do Município beneficiário da 
liberação de recursos, de que trata o artigo 12 desta 
Lei, notificará os partidos políticos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais, com 
sede no Município, da respectiva liberação, no prazo 
de dois dias úteis, contado da data de recebimento 
dos recursos. 

Art. 3º As Câmara Municipais representarão ao 
Tribunal de Contas da União o descumprimento do 
estabelecido nesta Lei. 
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., Art 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Presi

dente da República. - Pedro Malan. 

(As Comissões de Assuntos Econõmi
cos e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
cabendo a esta última, a decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N." 46, DE 1998 

Toma obrigatória a inclusão no cur
rículo escolar de 1.2 grau de matéria rela
tiva a educação para o trânsito. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1.º Os Estados, o Distrito Federal e os Mu

nicípios, conforme a legislação de ensino, federal e 
as suas próprias, a partir do ano letivo seguinte ao 
da entrada em vigor desta Lei, adotarão as providên
cias cabíveis e necessárias para .. ~-.introdução nos 
currículos escolares das escolas públicas e particu
lares, em funcionamento nos seus respectivos terri
tórios, do estudo das normas contidas no Código 
Nacional de Trânsito e as que lhe forem complemen
tares. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste ar
tigo aplica-se à educação básica, conforme disposto 
no art. 21, I, da Lei n. 2 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. 

Art. 2.2 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3.2 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Segundo o art 3.2 do Decreto-Lei n.2 4.657, de 
4 de setembro de 1942, a Lei de Introdução ao Códi
go Civil Brasileiro, "Ninguém se escusa de cumprir a 
lei, alegando que não a conhece. • A adoção deste 
princípio do Direito não é coisa recente. Já os roma
nos o adotavam: lgnorantia facti, non iuris excusatur 
(Paulo, dig. 22,6,9) - Desculpa-se a ignorância do 
feito, não a do direito. Atualmente, assim como no 
Direito brasileiro, também no Direito português, no 
espanhol e no mexicano encontramos a adoção ex
pressa do mesmo princípio. 

O consagrado civilista Miguel Maria de Serpa 
Lopes (in Curso de Direito Civil, Freitas Bastos, 7~ 
ed. vol. I, p. 75) leciona: "A lei não presume o conhe
cimento das leis publicadas nem fica esse conheci
mento como uma ficção. O que se estabelece, como 
uma resultante da obrigatoriedade, é a impossibilida
de de alguém se eximir ao seu imperativo, sob a ale-

gação de ignorar-lhe a existência. É o princípio de 
Portalis: "tanto vaie conhecer realmente a lei, quanto 
tê-la podido ou devido conhecer". Trata-se de um 
corolário resultante do interesse social, pois, do con
trário, nenhuma ordem, nenhuma garantia, nenhum 
direito subsistiria e ao mesmo tempo que se incidiria 
ao regime da insegurança e da anarquia." 

A despeito da inegável validade do princípio, 
há que se considerar que, em determinadas situaçõ
es, a norma legal precisa ser difundida ao máximo. 
Antes que uma forma de coerção que o Estado em
prega para que o cidadão não cometa atitudes con
sideradas ilegais, as leis devem ser entendidas 
como parâmetros para o próprio comportamento da 
sociedade. No mundo contemporâneo, avulta nesse 
aspecto a lei de trãnsito. Imperícia, imprudência, ig
norância, desatenção, violência, transgressão de 
normas penais reguladoras das mais diversas con
dutas, tudo isso está presente no dia a dia do trãnsi
to; seja ele urbano-ou nas rodovias. Velhos e jovens 
motoristas matam e morrem estupidamente a todo 
instante. Pesquisas sérias demonstram que mais de 
noventa por cento dos acidentes de trânsito pode
riam ser evitados se houvesse fiel observância das 
normas prescritas nas leis e nos regulamentos que 
normalizam o tráfego de automóveis, caminhões, 
ônibus, motocicletas, bicicletas, pedestres e animais. 

Por outro lado, entre nós, não poucas vezes, 
temos ouvido alguém dizer que tal lei "não pegou". 
Afora o fato de, não raras vezes, ter o legislador pro
duzindo um texto legal fora da realidade social do 
próprio país, há que se considerar que o Poder Pú
blico faz muito pouco para que a Nação tome co
nhecimento do nosso direito positivo. Desse modo, 
principalmente se considerarmos a fantástica pos
sibilidade que os tempos atuals oferecem para a 
difusão das normas legais, é fundamental que crie
mos mecanismos capazes de ampliar o conheci
mento popular em relação aos textos de toda a le
gislação, mormente aquela que diz respeito ao seu 
cotidiano. 

Daí a iniciativa deste projeto de lei. A educação 
para o trânsito não será alcançada com a simples vi
gência de uma lei farta em sanções duras para con
duta, delituosa. Urge que busquemos alterar a nossa 
própria "cultura do volante", para usar a expressão e 
o ensinamento de um policial rodoviário, ao comen
tar espantado um acidente no qual treze vidas foram 
ceifadas de forma absurda, em razão da imprudên
cia de dois motoristas. 

O trabalho de conscientização de motoristas e 
pedestres é tarefa que se afigura permanente. Mas 
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não é só. Faz-se necessário e urgente que busque
mos· na educação das gerações futuras uma mudan
ça radical no comportamento social do nosso povo, 
em relação à problemática do trânsito. Com certeza, 
nada melhor e de menor custo que a introdução nos 
currículos escolares do estudo da legislação vigente, 
a partir do próprio Código Nacional de Trânsito. Ade
mais, é sabido que as crianças demonstram grande 
sensibilidade para a questão, tanto que todos nós 
,conhecemos casos, entre nossas famílias e conheci
dos, nos quais elas atuam com desenvoltura e vee
mência na cobrança de atitudes mais sensatas por 
parte daqueles com quem trafegam pelas vias públi
cas urbanas ou estradas. Se considerarmos que en
tre os tantos sonhos de toda criança está, conforme 
a sua condição social, ter uma bicicleta, uma moto 
ou um carro, fácil perceber que o ensino específico 
que se lhes propõe há de ser bem aceito e, como 
conseqüência, em j)oucos anos a transformação po
sitiva há de ser notada. 

A forma proposta, sem ferir os princípios da 
Federação, pretendemos, com este projeto de lei 
que submetemos à superior consideração dos mem
bros do Congresso Nacional, acreditamos estar dan
do um passo importante para uma verdadeira revolu
ção comportamental da nossa gente, quer seja na 
condição de pedestre ou de motorista, todos cada 
dia mais envolvidos e dependentes da crescente agi
tação e periculosidade das nossas vias públicas. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. -
Senador Carlos Gomes Bezerra. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Elaborado pela Subsecretaria de Ata 

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

Estabelece as diretrizes e base da 
educação nacional. 

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

e "u sanciono a seguinte Lei: 

Art. 21. A educação escolar compõe-se 

I - educação básica, formada pela 
educação infantil, ensino fundamental e en
sino médio; 

11 -educação superior. 

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 1752 da ln
dependência e 1 08º da República. - Fernando Hen
rique Cardoso - Paulo Renato Souza. 

(À Comissão de Educação - decisão 
terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 47, DE 1998 

Autoriza o Poder Executivo a rene
gociar as dívidas de pessoas físicas junto 
ao Sistema Financeiro Público Federal e 
dá outras providências. 

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

negociar as dívidas de pessoas físicas junto ao Sis
tema Financeiro Público Federal. 

Parágrafo único. Somente poderão ser benefi
ciados por esta Lei as dívidas contraídas até 31 de 
dezembro de 1997. 

Art. 2º As dívidas junto ao Sistema Financeiro 
Público Federal deverão ser renegociadas tendo 
como base os seguintes limites: 

a) prazo máximo de refinanciamento: 5 anos; 
b) prazo de carência: 2 anos; 
c) atualização monetária: IGP-DI; 
d) taxa de juros: 12% ao ano. 
Art. 32 As pessoas físicas que se beneficiarem 

da renegociação de suas dívidas deverão, no mo
mento da repactuação, oferecerem, no mínimo, ga
rantia real sobre 40% do montante original devido. 

Art. 42 As instituições concedentes do refinan
ciamento deverão manter as informações disponí
veis sobre os efeitos desta lei a fim de facilitarem a 
ação dos órgãos fiscalizadores. 

Parágrafo único. Caberá ao BACEN verificar os 
efeitos da presente lei no balanço das instituições fi
nanceiras públicas federais, a fim de garantir a sol
vência das mesmas. 

Art. 52 O requerimento para se beneficiar desta 
lei deverá ser formulado no prazo máximo de 60 dias 
após a sua regulamentação pelo Poder Executivo, 
junto à instituição financeira em que a pessoa física 
seja devedora. 

Art. 62 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias, contados do início de 
sua vigência. 

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

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

Atualmente, podemos observar que a política 
económica do Governo Federal, a fim de garantir a 
manutenção da estabilidade de preços, tem levado a 
situação extremamente difícil, do ponto de vista fi
nanceiro, as diversas pessoas físicas que contraíram 
dívidas, a fim .de realizarem empreendimentos pes
soais ou mesmo garantirem a sua subsistência. 

Não podemos deixar de destacar que tal situa
ção, a que estão submetidas as pessoas físicas que 
tomaram emprestados recursos em instituições fi
nanceiras públicas federais, tende a agravar subs
tancialmente o quadro de deterioração social da po
pulação em geral. 

É nesse contexto que, ao apresentar esta Lei 
de renegociação de dívidas de pessoas físicas junto 
ao Sistema Financeiro Público Federal, busco res
guardar o interesse de toda a sociedade em manter 
a estabilidade económica e política do nosso País. 

Destaque-se, também, que a lei ora apresenta
da estabelece critérios e parâmetros para que as 
pessoas físicas possam se beneficiar de renegocia
ção de suas dívidas. Com isso, busquei evitar que 
ocorressem exageros e arbitrariedades no processo 
de renegociação. 

RessaHe-se, por último, que as condições fi
nanceiras a que estariam submetidas a repactuação 
dos contratos de dívida buscam tão somente garantir 
o valor real do poder de compra da moeda. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. -
Senador Emandes Amorim, PPB - Rondônia. 

(À Comissão de Assuntos Econõmicos 
- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI D.O SENADO N2 48, DE 1998 

Autoriza o Poder Executivo a rene
gociar as dívidas de empresas junto ao 
Sistema Financeiro Público Federal e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado are

negociar as dívidas de empresas junto ao Sistema 
Financeiro Público Federal. 

Parágrafo único. Somente poderão ser benefõ
ciadas por esta Lei as dívidas contraídas até 31 de 
dezembro de 1997. 

Art. 22 As empresas para se beneficiarem da 
renegociação conforme disposto nesta Lei deverão 
apresentar os seguintes documentos: 

I - certificado de quitação junto à Previdência 
Social; 

11 - certificado de quitação dos impostos fede-
rais; 

III -inexistência de pendências trabalhistas; 
IV - inexistência de processos judiciais relacio

nados a questões ambientais. 
Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo 

estabelecer os mecanismos de aferição dos quesitos 
dispostos neste artigo. 

Art. 32 As dívidas junto ao Sistema Financeiro 
Público Federal deverão ser renegociadas tendo 
como base a solvência de cada empresa, tendo 
como limites: 

a) prazo máximo de refinanciamento: 8 anos; 
b) prazo de carência: 4 anos; 
c) atualização monetária: IGP- DI; 
d) taxa de juros: 12% ao ano. 
Art. 42 As empresas que se beneficiarem da re

negociação de suas dívidas deverão, no momento 
da repactuação, oferecerem, no mínimo, garantia 
real sobre 50% do montante original devido. 

Art. 52 As instituições concedentes do refinan
ciamento deverão manter as informações disponí
veis sobre os efeitos desta Lei a fim de facilitarem a 
ação dos órgãos fiscalizadores. 

Parágrafo único. Caberá ao Banco Central do 
Brasil - BACEN verificar os efeitos da presente Lei 
no balanço das instituições financeiras públicas fe
derais, a fim de garantir a solvência das mesmas. 

Art. 6º O requerimento para se beneficiar desta 
Lei deverá ser apresentado pela empresa interessa
da, junto à instituição financeira onde seja devedora, 
no prazo máximo de 30 dias após a sua regulamen
tação pelo Poder Executivo. 

Art. 72 O Poder Executivo regulamentará esta 
Ltli no prazo de noventa dias, contados do início de 
sua vigência. 

Art. 82 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 92 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Atualmente, podemos observar que a política 
económica do Governo Federal, a fim de garantir a 
manutenção da estabilidade de preços, tem levado a 
situação extremamente difícil, do ponto de vista fi
nanceiro, o empresariado nacional. 

De fato, a política monetária restritiva acabou 
afetando as empresas tanto do ponto de vista da de
manda sobre seus bens e serviços, assim como so
bre a sua possibilidade de levantar recursos para ca
pital de giro a taxa de juros compatíveis com a sua 
receita. 
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. Assim, registrou-se, principalmente a partir de 
outubro de 1997, uma redução da demanda, asso
ciada a uma elevação dos custos. 

Não podemos deixar de destacar que tal situa
ção, a que está submetido o setor produtivo nacio
nal, pode vir a causar uma verdadeira depressão 
económica, com a elevação substancial do nível de 
desemprego, e conseqüentemente, a deterioração 
do conjunto das relações sociais. 

É nesse contexto que, ao apresentar esta Lei 
de renegociação de dívidas de empresas junto ao 
Sistema Financeiro Público Federal, busco resguar
dar o conjunto da economia nacional de uma retra
ção que seria desastrosa para o país, destruindo 
grande parte de seu capital produtivo. 

Destaque-se também que a lei ora apresenta
da estabelece critérios e parâmetros para que as 
empresas possam se beneficiar da renegociação de 
suas dívidas. Com isso, busquei evitar que ocorres
sem exageros e arbitrariedades no processo de re
negociação. 

Ressalte-se, por último, que as condições fi
nanceiras, a que estaria submetida a repactuação 
dos contratos de dívida, buscam tão somente garan
tir o valor real do poder de compra da moeda. 

.Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998.
Senador Ernandes Amorim, PPB - Rondônia. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os projetes serão publicados e remetidos às Co
missões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lúdio Coe
lho. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.2 130, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do 
Senado n.2 6, de 1998, que "altera o parágrafo único 
do art. 442 da CL T da Consolidação das Leis do Tra
balho, que dispõe sobre o trabalho cooperativo e dá 
outras providências•, com o PLC n. 2 31, de 1997 e o 
PLS 156 de 1997. 

Justificação 

Os dois projetes por último referidos já trami
tam em conjunto e estão em fase de discussão na 
Comissão de Assuntos Sociais, sendo que todos 
versam sobre a mesma, matéria, procurando modifi-

câr-ou revogar o art. 442 çia CLT, que dispõe sobre o 
vínculo entre cooperados e cooperativas ou entre 
aqueles e os contratantes dos serviços desta. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998.
Senador Ademir Andrade, Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais. 

(À Secretaria-Geral da Mesa, para in
clusãp em Ordem do Dia.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- O requerimento será publicado e posteriormente 
incluído em Ordem do Dia , conforme preceitua o 
Regimento Interno da Casa. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Lúdio Coelho. 

São lidos os seguintes: 

OF. N.º 39/98- LPL 

Brasília, 1 O de fevereiro de 1998. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a V. Exª o Deputado 

Pedro Canedo, como suplente, em substituição ao 
anteriormente designado, para integrar a Comissão 
referente à Medida Provisória n.º 1.593-4, que "Isen
ta o TSE do Imposto de Importação e do IPI para 
aquisição de bens de informática". 

Na oportunidade, reitero a V. Exª meus protes
tos de elevado apreço e distinta consideração. - De
putado Valdemar Costa Neto, Líder do Partido Libe
ral 

OF. N.2 40/98- LPL 

Brasília, 1 O de fevereiro de 1998 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a V. Exª o Deputado 

Luiz Buaiz, como suplente, em substituição ao ante
riormente designado, para integrar a Comissão refe
rente à Medida Provisória n.2 1.609-10 sobre "reajus
te do salário mínimo". 

Na oportunidade, reitero a V. Exª meus protes
tos de elevado apreço e distinta consideração. - Depu
tado Valdemar Costa Neto, Líder do Partido LiberaL 

OF. N.2 41/98- LPL 

Brasília, 1 O de fevereiro d~ 1998 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a V. Exª o Deputado 

Eujácio Simões, como suplente, em substituição ao 
anteriormente designado, para integrar a Comissão re
ferente à MeáKia Provisória n.• 1.637-1, que "Dispõe so
bre a regulação, fiscalização e supervisão dos mercados 
de títulos ou contratos de investimento coletivo•. 
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. Na oportunidade, reitero a V. Exª meus protestos 
de élevado apreço e distinta consideração. - Deputado 
Valdemar Costa Neto, Líder do Partido Uberal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Serão feitas as substituições solicitadas. 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-Item 1: 

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 1997 

{Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 87, de 1998 - art. 336, b) 

Redação final do Projeto de lei da Câ
mara nº 78, de 1997 (nº 1.159/95, na Casa 
de origem), que institui normas gerais sobre 
desporto e dá outras providências. 

(Dependendo da leitura de parecer da Comis
são Diretora) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final da matéria, que será lido 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. 

Lembro aos Srs. Senadores que cópias do cita
do parecer encontram-se sobre a bancada. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 82, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de lei da 
Câmara n2 78, de 1997 (n21.159, de 1995, 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de lei da Câmara n2 78, de 1997 (nº 
1.159, de 1995, na Casa de origem), que institui nor
mas gerais sobre desporto e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de feverei
ro de 1998.- Antonio Carlos Magalhães, Presiden
te - Csrlos Patrocínio, Relator- Lucídio Portella -
Marluce Pinto. 

ANEXO AO PARECER Nº 82, DE 1998. 

Institui normas gerais sobre desPor
to e dá outras pr~"l{idências; 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Iniciais 

Art. 1 º O desporto brasileiro abrange práticas 
formais e não-formais e obedece às normas gerais 
desta Lei, inspirado nos fundamentos constitucionais 
do Estado Democrático de Direito. 

§ 1º A prática desportiva formal é regulada por 
normas nacionais e intermacionais e pelas regras de 
prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas 
respectivas entidades nacionais de administração do 
desporto. 

§ 2º A prática desportiva não-formal é caracte· 
rizada pela liberdade lúcida de seus praticantes. 

CAPÍTULO 11 
Dos princípios fundamentais 

Art. 2º O desporto, corno direito individual, tem 
como base os princípios: 

I - da soberania, caracterizado pela suprema
cia nacional na organização da prática desportiva; 

11 - da autonomia, definido pela faculdade e li
berdade de pessoas físicas e jurídicas organizarem
se para a prática desportiva; 

III - da democratização, garantido em condiçõ
es de acesso às atividades desportivas sem quais
quer distinções ou formas de discriminação; 

IV- da liberdade, expresso pela livre prática do 
desporto, de acordo com a capacidade e interesse 
de cada um, associando-se ou não a entidade do se-
to r; 

V - do direito social, caracterizado pelo dever 
do Estado em fomentar as práticas desportivas for
mais e não-formais; 

VI - da diferenciação, consubstanciado no tra
tamento específico dado ao desporto profissional e 
não-profissional; 

VIl - da identidade nacional, refletido na prote
ção e incentivo às manifestações desportivas de 
criação nacional; 

VIII - da educação, voltado para o desenvolvi
mento integral do homem como ser autónomo e par
ticipante, e fomentado por meio da prioridade dos re
cursos públicos ao desporto educacional; 

IX - da qualidade, assegurado pela valorização 
dos resultados desportivos, educativos e dos relacio
nados à cidadania e ao desenvolvimento físico e mo
ral; 

X - da descentralização, consubstanciado na 
organização e funcionamento harmónicos de siste
mas desportivos diferenciados e autônomos para os 
níveis federal, estadual, distrital e municipal; 
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.. XI - da segurança, propiciado ao praticante de 
qualquer modalidade desportiva, quanto a sua inte
gridade física, mental ou sensorial; 

XII -da eficiência, obtido por meio do estímulo 
à competência desportiva e administrativa. 

CAPÍTULO III 
Da natureza e das finalidades do desporto 

Art. 32 O desporto pode ser reconhecido em 
qualquer das seguintes manifestações: 

I - desporto educacional, praticado nos siste
mas de ensino e em formas assistemáticas de edu
cação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitivi
dade de seus praticantes, com a finalidade de alcan
çar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua 
formação para o exercício da cidadania e a prática 
do lazer; 

11 - desporto de participação, de modo voluntá
rio, compreendendo as modalidades desportivas 
praticadas com a finalidade de contribuir para a inte
gração dos pratic:antes na plenitude da vida social, 
na promoção da saúde e educação e na preserva
ção do meio ambiente; 

III - desporto de rendimento, praticado segun
do normas gerais desta Lei e regras de prática des
portiva, nacionais e internacionais, com a finalidade 
de obter resultados e integrar pessoas e comunida
des do País e estas com as de outras nações. 

Parágrafo único. O desporto de rendimento 
pode ser organizado e praticado: 

I - de modo profissional, caracterizado pela re
muneração pactuada em contrato formal de trabalho 
entre o atleta e a entidade de prática desportiva; 

11 - de modo não-profisisonal, compreendendo 
o desporto: 

a) semiprofissional, expresso em contrato pró
prio e específico de estágio, com atletas entre qua
torze .e dezoito anos de idade e pela existência de 
incentivos materiais que não caracterizem remunera
ção derivada de contrato de trabalho; 

b) amador, identificado pela liberdade de práti
ca e pela inexistência de qualquer forma de remune
ração ou de incentivos materiais para atletas de 
qualquer idade. 

'i J 
CAPÍTULO IV 

Do sistema brasileiro do desporto 

SEÇÃOI 
Da composição e dos objetivos 

Art. 42 O Sistema Brasileiro do Desporto com
preende: 

I - Gabinete do Ministro de Estado Extraordiná
rio dos Esportes; 

11 - o Instituto Nacional de Desenvolvimento do 
Desporto -lndesp; 

III - o Conselho de Desenvolvimento do Des
porto Brasileiro - CDDB; 

IV- o sistema nacional do desporto e os siste
ma de desporto dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, organizados de f0rma autónoma e 
em regime de colaboração, integrados por vínculos 
de natureza técnica específicos de cada modalidade 
desportiva. 

§ 12 O Sistema Brasileiro do Desporto tem por 
objetivo garantir a prática desportiva regular e me
lhorar-lhe o padrão de qualidade. 

§ 22 A organização desportiva do País, funda
da na liberdade de associação, integra o património 
cultural brasileiro e é considerada de elevado inte
resse social. 

§ 32 Poderão ser incluídas no Sistema Brasilei
ro de Desporto as pessoas jurídicas que desenvol
vam práticas não-formais, promovam a cultura e as 
ciências do desporto e formem e aprimorem espe
cialistas. 

SEÇÃO 11 
Do instituto nacional do desenvolvimento 

do desporto - lndesp 

Art. 52 O Instituto Nacional do Desenvolvimento 
do Desporto - lndesp é uma autarquia federal com 
a finalidade de promover, desenvolver a prática do 
desporto e exercer outras competências específicas 
que lhe são atribuídas nesta Lei. 

§ 12 O lndesp disporá, em sua estn..!ura bási
ca, de uma Diretoria integrada por um presidente e 
quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da 
República. 

§ 22 As competências dos órgãos que inte
gram a estrutura regimental do lndesp serão fixadas 
em decreto. 

§ 32 Caberá ao lndesp, ouvido o Conselho de 
Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CDDB, 
propor o Plano Nacional de Desporto, observado o 
disposto no art. 217 da Constituição Federal. 

§ 42 O lndesp expedirá instruções e desenvol
verá ações para o cumprimento do disposto no inci
so IV do art. 217 da Constituição Federal e elaborará 
o projeto de fomento da prática desportiva para pes-
soas portadoras de deficiência. ·· 

Art. 62 Constituem rec:ursos do lndesp: 
I - receitas oriundas de concursos de prognós

ticos previstos em lei; 
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.. U - adicional de quatro e meio por cento inci
dente sobre cada bilhete, permitido o arredonda
mento do seu valor feito nos concursos de prognósti
cos a que se refere o Decreto-Lei n• 594, de 27 de 
maio de 1969, e a Lei n!ll! 6.717, de 12 de novem
bro de 1979, destinado ao cumprimento do disposto 
no arl 7", 

III- doações, legados e patrocínios; 
IV - prêmios de concursos de prognósticos da 

Loteria Esportiva Federal, não reclamados; 
V- outras fontes. 
§ 12 O valor do adicional previsto no inciso 11 

deste artigo não será computado no montante da ar
recadação das apostas para fins de cálculo de prê
mios, rateios, tributos de qualquer natureza ou taxas 
de administração. 

§ 22 Do adicional de quatro e meio por cento de 
que trata o inciso 11 deste artigo, um terço será re
passado às Secretarias de Esportes dos Estados e 
do Distrito Federal, ou, na inexistência destas, a ór
gãos que tenham atribuições semelhantes na área 
do desporto, proporcionalmente ao montante das 
apostas efetuadas em cada unidade da Federação 
para aplicação segundo o disposto no art. 7". 

§ 3º Do montante arrecadado nos termos do § 
2", cinquenta por cento caberão às Secretarias Esta
duais e/ou aos órgãos que as substituam, e cinquen
ta por cento serão divididos entre os Municípios de 
cada Estado, na proporção de sua população. 

§ 42 • Trimestralmente a Caixa Económica Fe
deral -CEF apresentará balancete ao lndesp, com o 
resultado da receita proveniente do adicional men
cionado neste artigo. 

Arl 7º Os recursos do lndesp terão a seguinte 
destinação: 

1-desporto educacional; 
11 - desporto de rendimento, nos casos de par

ticipação de entidades nacionais de administração 
do desporto em competições internacionais, bem 
como as competições brasileiras dos desportos de 
criação nacional; 

III- desporto de criação nacional; 
IV - capacitação de recursos humanos 
a) cientistas desportivos; 
b) professores de educação física; e 
c) técnicos de desporto; 
V - apoio a projeto de pesquisa, documenta

ção e informação; 
VI - construção, ampliação e recuperação de 

instalações esportivas; 
VIl - apoio supletivo ao sistema de assistência 

ao atleta profissional com a finalidade de promover 

sua adaptação ao mercado de trabalho quando dei
xar a atividade; 

VIII - apoio ao desporto para pessoas portado
ras de deficiência. 

Ar!. 82 A arrecadação obtida em cada teste da 
Loteria Esportiva terá a seguinte destinação: 

I - quarenta e cinco por cento para pagamento 
dos prêmios, incluindo o valor correspondente ao 
imposto sobre a renda; 

11 - vinte por cento para a Caixa Económica 
Federal - CEF, destinados ao custeio total da admi
nistração dos recursos e prognósticos desportivos; 

III - dez por cento para pagamento, em parce
las iguais, às entidades de práticas desportivas 
constantes do teste, pello uso de suas denominaçõ
es, marcas e símbolos; 

IV - quinze por cento para o lndesp. 
Parágrafo único. Os dez por cento restantes 

do total da arrecadação serão destinados à seguri
dade sociaL 

Ar!. 9" Anualmente, a renda líquida total de um 
dos testes da Loteria Esportiva Federal será destina
da ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB, para treina
mento e competições preparatórias das equipes 
olímpicas nacionais. 

§ 1.2 Nos anos de realização dos Jogos Olímpi
cos e dos Jogos Pan-Americanos, a renda líquida de 
um segundo teste da Loteria Esportiva Federal será 
destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB, 
para o atendimento da participação de delegações 
nacionais nesses eventos. 

§ 2.º Ao Comitê Paraolímpico Brasileiro serão 
concedidas as rendas líquidas de testes da Loteria 
Esportiva Federal nas mesmas condições estabele
cidas neste artigo para o Comitê Olímpico Brasileiro 
-COB. 

Art. 1 O. Os recursos financeiros corresponden
tes às destinações previstas no inciso III do art. 8. º e 
no art. 9.2 , constituem receitas próprias dos benefi
ciários que lhes serão entregues diretamente pela 
Caixa Económica Federal - CEF, até o décimo dia 
útil do mês subseqüente ao da ocorrência do fato 
gerador. 

SEÇÃO III 
Do Conselho de Desenvolvimento 

do Desporto Brasileiro - CDDB 

Art 11. O Conselho de Desenvolvimento do 
Desporto Brasileiro - CDDB é órgão colegiado de 
deliberação e assessoramento, diretamente subordi
nado ao Gabinete do Ministro de Estado Extraordi
nário dos Esportes, cabendo-lhe: 
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I ..:.. zelar pela aplicação dos princípios e precei
tos desta Lei; 

11 - oferecer subsídios técnicos à elaboração 
do Plano Nacional do Desporto; 

III - emitir pareceres e recomendações sobre 
questões desportivas nacionais; 

IV - propor prioridades para o plano de aplica
ção de recursos do lndesp; 

V - exercer outras atribuições previstas na le
gislação em vigor, relativas a questões de natureza 
desportiva; 

VI -aprovar os Códigos da Justiça Desportiva; 
VIl -expedir diretrizes para o controle de subs

tâncias e métodos proibidos na prática desportiva. 
Parágrafo único. O lndesp dará apoio técnico e 

administrativo ao Conselho de Desenvolvimento do 
Desporto Brasileiro - CDDB. 

Ar!. 12. O Conselho de Desenvolvimento do 
Desporto Brasileiro - CDDB será composto pelo Mi
nistro de Estado Extraordi11ário dos Esportes, que o 
presidirá, e por dez membros nomeados pelo Presi
dente da República, discriminadamente: 

I - o Ministro de Estado Extraordinário dos Es
portes, membro nato, que o preside; 

11 - o Presidente do lndesp; 
III - dois representantes das entidades de ad

ministração nacional do desporto; 
IV - dois representantes das entidades de prá

tica desportiva; 
V - um representante dos atletas profissionais; 
VI - um representante do Comitê Olímpico Bra

sileiro - COB; 
VIl - um representante dos técnicos ou treina

dores desportivos; 
VIII - um representante dos árbitros desporti-

vos; 
IX - um representante da crônica esportiva. 
§ 1.• A escolha dos membros do Conselho dar

se-á por indicação dos segmentos e setores refer
enciados, na forma da regulamentação desta Lei. 

§ 2.• O mandato dos membros do Conselho 
será de dois anos, permitida uma recondução. 

§ 3.• Os membros do Conselho terão direito a 
passagem e diária para comparecimento às reuniões 
do Conselho. 

SEÇÃOIV 
Do sistema nacional do desporto 

/ Ar!. 13. O Sistema Nacional do Desporto tem 
por finalidade promover e aprimorar as práticas des
portivas de rendimento. 

Parágrafo único. O Sistema Nacional do Des
porto congrega as pessoas físicas e jurídicas de di-

reito privado, com ou sem fins lucrativos, encarrega
das da coordenação, administração, normalização, 
apoio e prática do desporto, bem como as incumbi
das da Justiça Desportiva e, especialmente: 

1- o Comitê Olímpico Brasileiro- COB; 
11- o Comitê Paraolímpico Brasileiro; 
III - as entidades nacionais de administração 

do desporto; 
IV - as entidades regionais de administração 

do desporto; 
V- as ligas regionais e nacionais; 
VI - as entidades de prática desportiva filiadas 

ou não àquelas referidas nos incisos anteriores. 
Art. 14. O Comitê Olímpico Brasileiro- COB e 

o Comitê Paraolímpico Brasileiro, e as entidades na
cionais de administração do desporto que lhes são 
filiadas ou vinculadas, constituem subsistema espe
cífico do Sistema Nacional do Desporto, ao qual se 
aplicará a prioridade prevista no inciso 11 do art. 217 
da Constituição Federal, desde que seus estatutos 
obedeçam integralmente à Constituição Federal e às 
leis vigentes no País. 

Art. 15. Ao Comitê Olímpico Brasileiro- COB; 
entidade jurídica de direito privado, compete repre
sentar o País nos eventos olímpicos, pan-america
nos e outros de igual natureza, no Comitê Olímpico 
Internacional e nos movimentos olímpicos internacio
nais, e fomentar o movimento olímpico no território 
nacional, em conformidade com as disposições da 
Constituição Federal, bem como com as disposições 
estatutárias e regulamentares do Comitê Olímpico 
Internacional e da Carta Olímpica. 

§ 1• Caberá ao Comitê Olímpico Brasileiro -
COB representar o Olímpia brasileiro junto aos po
deres públicos. 

§ 2" É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro -
COB o uso da bandeira e dos símbolos, lemas e hi
nos de cada comitê, em território nacional. 

§ 3° Ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB são 
concedidos os direitos e benefícios conferidos em lei 
às entidades nacionais de administração do despor
to. 

§ 4• São. vedados o registro e use para qual
quer fim de sinal que integre o símbolo olímpico ou 
que o contenha, bem como do hino e dos lemas 
olímpicos, exceto mediante prévia autorização do 
Comitê Olímpico Brasileiro - COB. 

§ 5° Aplicam-se ao Comitê Paraolímpico Brasi
leiro, no que couber, as disposições previstas neste 
artigo. 

Art. 16. As entidades de prática desportiva e as 
entidades nacionais de administração do desporto, 
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bem_ como as ligas de que trata o art. 20, são pes
soas jurídicas de direito privado, com organização e 
funcionamento autónomo, e terão as competências 
definidas em seus estatutos. 

§ 1 2 As entidades nacionais de administração 
do desporto poderão filiar, nos termos de seus esta
tutos, entidades.regionais de administração e entida
des de prática desportiva. 

§ 22 As ligas poderão, a seu critério, filiar-se ou 
vincular-se a entidades nacionais de administração 
do desporto, vedado a estas, sob qualquer pretexto, 
exigir tal filiação ou vinculação. 

§ 32 É facultada a filiação direta de atletas nos 
termos previstos nos estatutos das respectivas enti
dades de administração do desporto. 

Art. 17. É reconhecida apenas uma entidade 
nacional de administração do desporto por modalida
de de prática desportiva 

Art. 18. Somente serão beneficiadas com isen
ções fiscais e repasses .. de recursos públicos fede
rais da administração direta e indireta, nos termos do 
inciso 11 do art. 217 da Constituição Federal, as enti
dades do Sistema Nacional do Desporto que: 

1-possuírem viabirldade e autonomia financeiras; 
11 - apresentarem manifestações favorável do Co

mitê Olímpico Brasileiro-COB ou do Comitê Pamolímpi
co Brasileiro, nos casos de suas filiadas e vinculadas; 

III - atendam aos demais requisitos estabeleci
dos em lei; 

IV - estiverem q•Jites com suas obrigações fis
cais e trabalhistas. 

Parágrafo único. A verificação do cumprimento 
da exigência contida no inciso I é de responsabilida
de do lndesp, e das contidas nos incisos III e IV, do 
Ministério Público. 

Art. 19. Havendo pluralidade de entidades nacio
nais de administração da mesma modalidade desporti
va, o lndesp usará, para reconhecimento da que se 
constituirá, na forma do art. 18, a única entidade de ad
ministração nacional da modalidade, os critérios de: 

l - antigüidade; 
11 -títulos internacionais já conquistados; 
III- número de filiados; 
IV- quantidade de atletas registrados; 
V - promoção anual de eventos desportivos 

nacionais; 
VI - filiação a entidade internacional filiada ao 

Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Parao
límpico lntemacional. 

Art. 20. As entidades de prática desportiva parti
cipantes de competições do Sistema Nacional do Des
porto poderão organizar ligas regionais ou nacionais. 

§ 12 As ligas poderão organizar suas próprias 
competições, em coordenação com a entidade na
cional de administração do desporto, respeitados os 
compromissos nacionais e internacionais. 

§ 2º As entidades de prática desportiva que orga
nizarem ligas, na fonna do caput deste artigo, comuni
carão a criação destas às entidades nacionais de ad
ministração do desporto das respetivas modalidades. 

§ 3º As ligas integrarão os sistemas das entida
des nacionais de administração do desporto que in
cluírem suas competições nos respetivos calendá
rios anuais de eventos oficiais. 

§ 4º Na hipótese prevista no caput deste artigo, 
é facultado às entidades de prática desportiva partici
parem, também, de campeonatos nas entidades de 
administração do desporto a que estiverem filiados. 

§ 5º É vedada qualquer intervenção das entida
des de administração do desporto nas ligas que se 
mantiverem independentes. 

Art. 21. As-entidades de prática desportiva pode
rão filiar-se, em cada modalidade, à entidade de admi
nistração do desporto do Sistema Nacional do Despor
to, bem como à correspondente entidade de adminis
tração do desporto de um dos sistemas regionais. 

Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão: 
I - colégio eleitoral constituído de todos os filia

dos no gozo de seus direitos, admitida a diferencia
ção de valor dos seus votos; 

11 - defesa prévia, em caso de impugnação, do 
direito de participar da eleição; 

III -eleição convocada mediante edital publica
da em órgão da imprensa de grande circulação, por 
três vezes; 

IV - sistema de recolhimento dos votos imune 
a fraude; 

V - acompanhamento da apuração pelos can
didatos e meios de comunicação. 

Parágrafo único. Na hipótese da adoção de cri
tério diferenciado de valoração dos votos, este não 
poderá exceder à proporção de um para seis entre o 
de menor e o de maior valor. 

Art. 23. Os estatutos das entidades de adminis
tração do desporto, elaborados de conformidade 
com esta Lei, deverão obrigatoriamente regulamen
tar, no mínimo: 

I - instituição do Tribuna I de Justiça Desporti
va, nos termos desta Lei; 

11 - inelegibilidade de seus dirigentes para de
sempenho de cargos e funções eletivas ou de livre 
nomeação de: 

a) condenados por crime doloso em sentença 
definitiva; 
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b) inadimplentes na prestação de contas de re
cursos públicos em decisão administrativa definitiva; 

c) inadimplentes da prestação de contas da 
própria-entidade; 

d) afastados de cargos eletivos ou de confiança 
de entidade desportiva ou em virtude de gestão patri
monial ou financeira irregular ou temerária dia entidade; 

e) inadimplentes das contribuições previdenciá
rias e trabalhistas; 

f) falidos. 
Art 24. As prestações de contas anuais de todas 

as entidades de administração integrantes do Sistema 
Nacional do Desporto serão obrigatoriamente submeti
das, com parecer dos Conselhos FISCais, às respecti
vas assembléias-gerais, para a aprovação final. 

Parágrafo único. Todos os integrantes das as
sembléias-gerais terão acesso irrestrito aos docu
mentos, informações e comprovantes de despesas 
de contas de que trata este artigo. 

SEÇÃOV 
Dos sistemas dos estados, 
distrito federal e municípios 

Art. 25. Os Estados e o Distrito Federal consti
tuirão seus próprios sistemas, respeitadas as nor
mas estabelecidas nesta Lei e a observância do pro
cesso eleitoral. 

Parágrafo único. Aos Municípios é facultado 
constituir sistemas próprios, observadas as disposi
ções desta Lei e as contidas na legislação do res
pectivo Estado. 

CAPÍTULO V 
Da prática desportiva profissional 

Art. 26. Atletas e entidades de prática desporti
va são livres para organizar a atividade profissional, 
qualquer que seja sua modalidade, respeitados os 
termos desta Lei. 

Art. 27. As atividades relacionadas a competi
ções de atletas profissionais são privativas de: 

I -sociedades civis de fins económicos; 
11 - sociedades comerciais admitidas na legisla

ção em vigor; 
III - entidades de prática desportiva que consti

tuírem sociedade comercial para administração das 
atividades de que trata este artigo. 

Parágrafo único. As entidades de que tratam 
os incisos I, 11 e III que infrigirem qualquer dispositivo 
desta Lei terão suas atividades suspensas, enquanto 
perdurar a violação. 

Art. 28. A atividade do atleta profissional, de to
das as modalidades desportivas, é caracterizada por 
remuneração pactuada em contrato formal de trabalho 

firmado com entidade de prática desportiva, pessoa 
jurídica de direito privado, ·que deverá conter, obriga
toriamente, cláusula penal para as hipóteses de des
cumprimento, rompimento ou rescisão unilateral. 

§ 12 Aplicam-se ao atleta profissional as nor
mas gerais dia legislação trabalhista e dia seguridade 
social, ressalvadas as peculiaridades expressas nesta 
Lei ou integrantes do respectivo contrato de trabalho. 

§ 2" O víACUio desportivo do atleta com a entidade 
contratante tem natureza acessória ao respetivo vínculo 
empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos le
gais, como o término da vigência do contrato de trabalho. 

Art. 29. A entidade de prática desportiva forma
dora de atleta terá o direito de assinar com este o 
primeiro contrato de profissional, cujo prazo não po
derá ser superior a dois anos. 

Parágrafo único. Pelo prazo de três anos, con
tados do vencimento do contrato de trabalho profis
sional de que trata este artigo, as entidades de admi
nistração do desporto não poderão registrar novo 
contrato de trabalho relacionado ao atleta, salvo se 
exercido ou renunciado o direito de preferência, de 
que é titular a entidade formadora. 

Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profis
sional terá prazo determinado, com vigência nu11C3 
inferior a três meses. 

Art. 31. A entidade de prática desportiva empre
gadora que estiver com pagamento de salário de atleta 
profiSSional em atraso, no todo ou em parte, por perío
do igual ou superior a três meses, terá o contrato de 
trabalho dlaquele atleta rescindido, ficando o atleta livre 
para se transferir para qualquer outra agremiação de 
mesma modalidade, nacional ou internacional, e exi
gir a multa rescisória e os haveres devidos. 

§ 12 São entendidos como salário, para efeitos 
do previsto no caput, o abono de -férias, o décimo 
terceiro salário, as gratificações, os prêmios e de
mais verbas inclusas no contrato de trabalho; 

§ 2º A mora contumaz será considerada tam
bém pelo não recolhimento do FGTS e das contribui
ções previdenciárias. 

§ 3° Sempre que a rescisão se operar pela apli
cação do disposto no caput, a multa rescisória a fa
vor da parte inocente será conhecida pela aplicação 
do disposto nos arts. 479 e 480 da CL T. 

Art. 32. É lícito ao atleta profissional recusar 
competir por entidade de prática desportiva quando 
seus salários, no todo ou em parte, estiverem atra
sados em dois ou mais meses; 

Art. 33. Independentemente de qualquer outro 
procedimento, entidade nacional de administração 
do desporto fornecerá condição de jogo ao atleta 
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par<J. outra entidade de prática, nacional ou interna
cional, mediante a prova da notificação do pedido de 
rescisão unilateral firmado pelo atleta ou por docu
mento do empregador no mesmo sentido. 

Art. 34. O contrato de trabalho do atleta profis
sional obecederá a modelo padrão, constante da re
gulamentação desta lei. 

Art 35. A entidade de prática desportiva comu
nicará em impresso padrão à entidade nacional de 
administração da modalidade a condição de profis
sional, semiprofissional ou amador do atleta. 

Art. 36. A atividade do atleta semiprofissional é 
caracterizada pela existência de incentivos materiais 
que não caracterizem remuneração derivada de con
trato de trabalho, pactuado em contrato formal de es
tágio firmado com entidade de prática desportiva, pes
soa jurídica de direito privado, que deverá conter, obri
gatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de 
descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral. 

§ 12 Estão compreendidos na categoria dos se
miprofissionais os atletas com idade entre quatorze 
e dezoito anos completos. 

§ 22 Só poderão participar de competição entre 
profissionais os atletas semiprofissionais com idade 
superior a dezesseis anos. 

§ 32 Ao completar dezoito anos de idade, o 
atleta semiprofissional deverá ser obrigatoriamente 
profissionalizado, sob pena de, não o fazendo, voltar 
à condição de amador, ficando impedido de partici
par em competições entre profissionais. 

§ 42 A entidade de prática detentora do primei
ro contrato de trabalho do atleta por ela profissionali
zado terá direito de preferência para a primeira reno
vação deste contrato, sendo facuHada a cessão des
te direito a terceiros, de forma remunerada ou não. 

§ 52 DO disposto neste artigo estão excluídos 
os desportos individuais e coletivos olímpicos, exce
to o futebol de campo. 

Ar!. 37. O contrato de estágio do atleta semi
profissional obedecerá a modelo padrão, constante 
da regulamentação desta Lei. 

Art. 38. Qualquer cessão ou transferência de 
atleta profissional, na vigência do contrato de traba
lho, depende de formal e expressa anuência deste, e 
será isenta de qualquer taxa que venha a ser cobra
da pela entidade de administração. 

Art. 39. A transferência do atleta profissional de 
uma entidade de prática desportiva para outra do 
mesmo gênero poderá ser temporária (contrato de 
empréstimo) e o novo contrato celebrado deverá ser 
por período igual ou menor que o anterior, fiCando o 
atleta sujeito à cláusula de retomo à entidade de 

prática desportiva cedente, vigorando no retomo o 
antigo contrato, quando for o caso. 

Art. 40. Na cessão ou transferência de atleta 
profissional para entidade de prática desportiva es
trangeira observar-se-ão as instruções expedidas 
pela entidade nacional de título. 

Parágrafo único. As condições para transferên
cia do atleta profissional para o exterior deverão inte
gar obrigatoriamente os contratos de trabalho entre 
o atleta e a entidade de prática desportiva brasileira 
que o contratou. 

Art. 41. A participação de atletas profissionais 
em seleções será estabelecida na forma como acor
darem a entidade de administração convocante e a 
entidade de prática desportiva cedente. 

§ 1º A entidade convocadora indenizará a ce
dente dos encargos previstos no contrato de traba
lho, pelo período em que durar a convocação do 
atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados 
entre e a entidade convocadora. 

§ 2º O período de convocação estender-se-á 
até a reintegração do atleta à entidade que o cedeu, 
apto a exercer sua atividade. 

Art. 42. Às entidades de prática desportiva per
tence o direito de negociar, autorizar e proibir a fixa
ção, a transmissão ou retransmissão de imagem de 
espetáculo ou eventos desportivos de que participem. 

§ 12 Salvo convenção em contrário, vinte por 
cento do preço total da autorização, como mínimo, 
será distribuído, em partes iguais, aos atletas profis
sionais participantes do espetáculo ou evento. 

§ 22 O disposto neste artigo não se aplica a fla
grantes de espetáculo ou evento desportivo para 
fins, exclusivamente, jornalísticos ou educativos, 
cuja duração, no conjunto, não exceda de três por 
cento do total do tempo previsto para o espetáculo. 

§ 32 O espectador pagante, por qualquer meio, 
de espetáculo ou evento desportivo equipara-se, 
para todos os efeitos legais, ao consumidor, nos termos 
do art 2º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 43. É vedada a participação em competiçõ
es desportivas profissionais de atletas amadores de 
qualquer idade e de semiprofissionais com idade su
perior a vinte anos. 

Art 44. É vedada a prática do profissionalismo, 
em qualquer modalidade, quando se tratar de: 

I - desporto educacional, seja nos estabeleci
mentos escolares de iº e 22 graus ou superiores; 

11 -desporto militar; 

III - menores até a idade de dezesseis anos 
completos. 
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.. Art. 45. As entidades de prática desportiva se
rão obrigadas a contratar seguro de acidentes pes
soais e do trabalho para os atletas profissionais e 
semiprofissionais a elas vinculadas, com o objetívo 
de cobrir os riscos a que estão sujeitos. 

Parágrafo único. Para os atletas profissionais, 
o prêmio mínimo de que trata este artigo deverá cor
responder à importância total anual da remuneração 
ajustada, e, para os atletas semiprofissionais, ao to
tal das verbas de incentivos materiais. 

Art. 46. A presença de atleta de nacionalidade 
estrangeira, com visto temporário de trabalho previs
to no inciso V do art. 13 da Lei n• 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, como integrante da equipe de com
petição da entidade de prática desportiva, caracteri
za para os termos desta Lei, a prática desportiva 
profissional, tomando obrigatório o enquadramento 
previsto no caput do art. 27. 

§ 12 É vedada a participação de atleta de na
cionalidade estrangeira como integrante de equipe 
de competição de entidade de prática desportiva na
cional nos campeonatos oficiais,' quando o visto de 
trabalho temporário expedido pelo Ministério do Tra
balho recair no inciso III do art. 13 da Lei n.2 6.815, 
de 19 de agosto de 1980. 

§ 2" A entidade de administração do desporto 
será obrigada a exigir da entidade de prática desportiva 
o comprovante do visto de trabalho do atleta de naciona
lidade estrangeira fornecido pelo Ministério do Trabalho, 
sob pena de cancelamento da inscrição desportiva 

CAPÍTULO VI 
Da ordem desportiva 

Art. 47. No âmbito de suas atribuições, os Co
mitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros e as enti
dades nacionais de administração do desporto têm 
competência para decidir, de ofício ou quando lhes 
forem submetidas pelos seus filiados, as questões 
relativas aq cumprimento das normas e regras de 
prática desportiva. 

Art. 48. Com o objetivo de manter a ordem des
portiva, o respeito aos atos emanados de seus pode
res internos, poderão ser aplicadas, pelas entidades 
de administração do desporto e de prática desporti
va, as seguintes sanções: 

I - advertência; 
11 - censura escrita; 
III- multa; 
IV -suspensão; 
V - desfiliação ou desvinculação. 

§ 1º A aplicação das sanções previstas neste ar
tigo não prescinde co processo administrativo no qual 
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

§ 22 As penalidades de que tratam os incisos 
IV e V deste artigo somente poderão ser aplicadas 
após decisão deÍiniúva da Justiça Desportiva. 

CAPÍTULO VIl 
Da justiça desportiva 

Art. 49. A Justiça Desportiva a que se referem 
os§§ 1° e 2° do an. 217 da Constituição Federal e o 
art. 33 da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, regu
la-se pelas disposições deste Capítulo. 

Art. 50. A organização, o funcionamento e as 
atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao pro
cesso e julgamento das infrações disciplinares e às 
competições desportivas, serão definidas em Códi
gos Desportivos. 

§ 1 º As transgressões relativas à disciplina e às 
competições desportivas sujeitam o infrator a: 

I - advertência; 
11 - eliminação; 
III - exclusão de campeonato ou torneio; 
IV - indenização; 
V - interdição de praça de desportos; 
VI-multa; 
VIl - perda do mando do campo; 
VIII - perda de pontos; 
IX- perda de renda; 
X - suspensão por partida; 
XI - suspensão por prazo. 
§ 22 As penas disciplinares não serão aplica

das aos menores de quatorze anos. 
§ 32 As penas pecuniárias não serão aplicadas 

a atletas não-profissionais. 
Art. 51. O disposto nesta Lei sobre Justiça 

Desportiva não se aplica aos Comitês Olímpicos e 
Paraolímpicos Brasileiros. 

Art. 52. Aos Tribunais de Justiça Desportiva, 
unidades autônomas e independentes das entidades 
de administração do desporto de cada sistema, com
pete processar e julgar, em última instância, as 
questões de descumprimento de normas relativas à 
disciplina e às competições desportivas, sempre as
segurados a ampla defesa e o contraditório. 

§ 12 Sem prejuízo do disposto neste artigo, as 
decisões finais dos Tribunais de Justiça Desportiva 
são impugnáveis nos termos gerais do direito, res
peitados os pressupostos processuais estabelecidos 
nos§§ 12 e 2º do art. 217 da Constituição Federal. 

§ 22 O recurso ao Poder Judiciário não prejudi
cará os efeitos desportivos validamente produzidos 
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em s:;onseqüência da decisão proferida pelos Tribu
nais de Justiça Desportiva. 

Art. 53. Os Tribunais de Justiça Desportiva te
rão como primeira instância a Comissão Disciplinar, 
integrada por três membros de sua livre nomeação, 
para a aplicação imediata das sanções decorrentes 
de infrações cometidas durante as disputas e cons
tantes da súmulas ou documentos similares dos ár
bitros, ou, ainda, decorrentes de infrigência ao regu
lamento da respectiva competição. 

§ 12 A Comissão Disciplinar será composta por 
três membros, indicados pela entidade de administra
ção do desporto, pelas entidades de prática desportiva 
que participarem de competições oficiais da divisão 
principal e pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 22 A Comissão Disciplinar aplicará sanções 
em procedimento sumário, assegurados a ampla de
fesa e o contraditório. 

§ 32 Das decisões da Comissão Disciplinar ca
berá recursos aos Tribunais de Justiça Desportiva. 

§ 42 O recurso ao qual se refere o parágrafo 
anterior será recebido e processado com efeito sus
pensivo quando a penalidade exceder de duas parti
das consecutivas ou quinze dias. 

Art. 54. O membro do tribunal de Justiça Des
portiva exerce função considerada de relevante inte
resse público e, sendo servidor público, terá abona
das suas faltas, computando-se como de efetivo 
exercício a participação nas respectivas sessões. 

Art. 55. Os Tribunais de Justiça Desportiva se
rão compostos por, no mínimo, sete membros, ou 
onze membros, no máximo, sendo: 

I - um indicado pela entidade de administração 
do desporto; 

11 - um indicado pelas entidades de prática 
desportiva que participem de competições ofic-lais da 
divisão principal; 

III -três advogados com notório saber jurídico des
portivo, indk:ados pela Ordem dos Advogados do Brasil; 

IV - um representante dos árbitros, por estes 
indicado; 

V - um representante dos atletas, por estes in
dicado. 

§ 12 Para efeito de acréscimo de composição, 
deverá ser assegurada a paridade apresentada nos 
incisos I, 11, IV e V, respeitado o disposto no caput 
deste artigo. 

§ 22 O mandato dos membros dos Tribunais de 
Justiça terá a duração máxima de quatro anos, per
mitida apenas uma recondução. 

§ 3º É vedado aos dirigentes desportivos das 
entidades de administração e das entidades de prati-

ca o exercício de cargo ou função na Justiça Des
portiva, exceção feita aos membros dos conselhos 
deliberativos das entidades de prática desportiva. 

§ 4º Os membros dos Tribunais de Justiça des
portiva serão obrigatoriamente bacharéis em Direito ou 
pessoas de notório saber jurídico, e de conduta ilibada. 

CAPÍTULO VIII 
Dos recursos para o desporto 

Art. 56. Os recursos necessários ao fomento das 
práticas desportivas fonnais e não-formais a que se re
fere o art 217 da Constituição Federal serão assegu
rados em programas de trabalho específicos constan
tes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além dos provenientes de: 

I -fundos desportivos; 
11- receitas oriundas de concursos de prognósticos; 
III- doações, patrocínios e legados; 
IV - prêmios de concursos de prognósticos da 

Loteria Esportiva Federal não reclamados nos pra
zos regulamentares; 

V - incentivos fiscais previstos em lei; 
VI - outras fontes. 
Art. 57. Constituirão recursos para a assistên

cia social e educacional aos atletas profissionais, ex
atletas e aos em formação, recolhidos diretamente 
para a Federação das associações de Atletas Profis
sionais- FAAP: 

I - um por cento do contrato do atleta profissio
nal pertencente ao Sistema Brasileiro do Desporto, 
devido e recolhido pela entidade contratante; 

11 - um por cento do valor da multa contratual, 
nos casos de transferências nacionais e internacio
nais, a ser pago pela entidade cedente; 

III - um por cento da arrecadação proveniente 
das competições organizadas pelas entidades nacio
nais de administração do desporto profissional; 

IV - penalidades disciplinares pecuniárias apli
cadas aos atletas profissionais pelas entidades de 
prática desportiva, pelas de administração do des
porto ou pelos Tribunais de Justiça Desportiva. 

Art. 58. É vedado aos administradores e mem
bros do Conselho Rscal das entidades de prática 
desportiva o exercício de cargo ou função nas enti
dades de administração do desporto. 

CAPÍTULO IX 
Do bingo 

Art. 59. Os jogos de bingo são permitidos em 
todo o território nacional nos termos desta Lei. 

Art. 60. As entidades de administração e de 
prática desportiva poderão credenciar-se junto à 
União para explorar o jogo de bingo permanente ou 
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eve.ntual com a finalidade de angariar recursos para 
o fomento do desporto. 

§ 12 Considera-se bingo permanente aquele 
realizado em salas próprias, com utilização de pro
cesso de extração isento de contato humano, que 
assegure integral lisura dos resultados, inclusive 
com o apoio de sistema de circuito fechado de televi
são e difusão de som, oferecendo prêmios exclusi
vamente em dinheiro. 

§ 22 Bingo eventual é aquele que, sem funcio
nar em salas próprias, realiza sorteios com peri
odicidade, no mínimo, mensal, utilizando processo 
de extração isento de cantata humano, podendo ofe
recer prêmios exclusivamente em bens e serviços. 

§ 32 As máquinas utilizadas nos sorteios, antes 
de iniciar quaisquer operações, deverão ser submeti
das à fiscalização do poder público, que autorizará 
ou não seu funcionamento, bem como as verificará 
semestralmente, quando em operação. 

Art. 61. Os bingos funcionarão sob responsabi
lidade exclusiva das entidades desportivas, mesmo 
que a administração da sala sel~ entregue a empre
sa comercial idônea. 

Art. 62. São requisitos para concessão da auto
rização de exploração dos bingos para a entidade 
desportiva: 

I - filiação a entidade de administração do es
porte ou, conforme o caso, a entidade nacional de 
administração, por um período mínimo de três anos, 
completados até a data do pedido de autorização; 

11 - comprovada atuação de forma regular e 
continuada na prática de pelo menos três modalida
des de esporte olímpico, com a participação em to
das as competições previstas nos calendários ofi
ciais dos últimos três anos; 

III - no caso de entidades de administração do 
esporte, prova de filiação à entidade de administra
ção nacional, que deverá ser filiada ao Comitê Olím
pico Brasileiro - COB, que deverá declarar sua parti
cipação ativa nos últimos três anos; 

IV - prévia apresentação e aprovação de proje
to detalhado de aplicação de recursos na melhoria 
do desporto olímpico, com prioridade para a forma

- ção do atleta; 
V - apre;entação de certidões dos distribuidores 

cíveis, trabalhistas, criminais e dos cartórios de protesto; 
VI - comprovação de regularização de contribui

ções junto à Receita Federal e à Seguridade Social; 
VIl - apresentação de parecer favorável da 

Prefeitura do Município onde se instalará a sala de 
bingo, versando sobre os aspectos urbanísticos e o 
alcance social do empreendimento; 

VIII - apresentação de planta da sala de bingo, 
demonstrando ter capacidade mínima para duzentas 
pessoas e local isolado de recepção, sem acesso di
reta para a sala; 

IX - prova de que a sede da entidade desporti
va é situada no mesmo município em que funcionará 
a sala de bingo. 

§ 1.2 Excepcionalmente, o mérito esportivo 
pode ser comprovado em relatório quantitativo e 
qualitativo das atividades desenvolvidas pela entida
de requerente nos três anos anteriores ao pedido de 
autorização. 

§ 2. 2 Para a autorização do bingo eventual são req
uisitos os constantes nos incisos I a VI do caput, além da 
prova de prévia aquisição dos p:âmios oferecidos. 

Art. 63. Se a administração da sala de bingo for 
entregue a empresa comercial, a entidade desporti
va juntará, ao pedido de autorização, além dos req
uisitos do artigo anterior, os seguintes documentos: 

I - certidão da Junta Comercial, demonstrando 
o regular registro da empresa e sua capacidade para 
o comércio; 

11 - certidões dos distribuidores cíveis, trabalhis
tas e de cartórios de protesto em nome da empresa; 

III - certidões dos distribuidores cíveis, criminais, 
trabalhistas e de cartórios de protestos em nome da 
pessoa ou pessoas físicas titulares da empresa; 

IV - certidões de quitação de tributos federais 
e da seguridade social; 

V - demonstrativo de contratação de finr.:: ,.,ara 
auditoria permanente da empresa administradora; 

VI - cópia do instrumento do contrato entre a 
entidade desportiva e a empresa administrativa, cujo 
prazo máximo será de dois anos! renovável por igual 
período, sempre exigida a forma escrita. 

Art. 64. O Poder Público negará a autorização se 
não provados quaisquer dos requisitoS dos artigos an
teriores ou houver indícios de inidoneidade da entidade 
desportiva, da empresa comercial ou de seus dirigen
tes, podendo ainda cassar a autorização se verificar te
rem deixado de ser preenchidos os mesmos requisitos. 

Art. 65. A autorização concedida somente será 
válida para local determinado e endereço certo, sendo 
proibida a venda de cartelas fora da sala de bingo. 

Parágrafo único. As cartelas de bingo eventual 
poderão ser vendidas em todo o território nacional. 

Art. 66. Nos bingos permanentes e nos even
tuais somente serão utilizadas cartelas oficiais, emiti
das pela União, com numeração seqüencial e seria
da, com valor de face expresso. 

Parágrafo único. A compra rte cartelas é condi
cionada, a partir da segunda vez, à exiuiçao ao com-
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provante de pagamento do percentual devido às en
tidades desportivas. 

Art. 67. Ao adquirir as cartelas, a entidade des
portiva recolherá, no mesmo ato, a importância de 
dezenove por cento do valor de face a título de Im
posto de Renda. 

Art. 68. A premiação do bingo permanente será 
apenas em dinheiro, cujo montante não poderá ex
ceder o valor arrecadado por partida. 

Parágrafo único. Limita-se a vinte o número de 
cartelas por jogador no bingo permanente, em cada 
partida. 

Art. 69. Somente os bingos eventuais poderão 
realizar propaganda utilizando os meios de comunica
ção; os bingos pennanentes farão propaganda apenas 
nos limites da sala que ocupem, permitindo-se a distri
buição de brindes ou cartões com o nome do bingo. 

Art. 70. A entidade desportiva receberá percen
tual mínimo de sete por cento da receita bruta da 
sala de bingo ou do bingo eventual. 

Parágrafo único. As entidades desportivas 
prestarão contas semestralmente ao poder público 
da aplicação dos recursos havidos dos bingos. 

Art. 71. Haverá controle de ingresso nas salas 
de bingo, sendo necessária a identificação do fre
qüentador. 

§ 1.2 É vedada a instalação de sala de bingo sem 
ante-sala de recepção, onde se fará a identifiCação do 
jogador e se lhe entregará um passe de ingresso. 

§ 2.2 As salas de bingo são obrigadas a manter 
arquivo de identificação dos jogadores. 

§ 3.2 A identificação e o respectivo cartão de in
gresso para o jogador serão válidos por um ano. 

§ 42 É proibido o ingresso de menores de de
zoito anos nas salas de bingo. 

Art. 72. As salas de bingo destinar-se-ão exclu
sivamente a esse tipo de jogo. 

Parágrafo único. A única atividade admissível 
concomitantemente ao bingo na sala é o serviço de 
bar ou restaurante. 

Art. 73. É proibida a instalação de qualquer tipo 
de máquinas de jogo de azar ou de diversões eletrô
nicas nas salas de bingo. 

Art. 7 4. Nenhuma outra modalidade de jogo ou 
similar, que não seja o bingo permanente ou o even
tual, poderá ser autorizada com base nesta Lei. 

Parágrafo único. Excluem-se das exigências 
desta Lei os bingos realizados com fins apenas be
neficentes em favor de entidades filantrópicas fede
rais, estaduais ou municipais, nos termos da legisla
ção especifica, desde que devidamente autorizados 
pela União. 

Art. 75. Manter. facilitar ou realizar jogo de bi
ngo sem a autorização prevista nesta Lei: 

Pena - prisão simples de seis meses a dois 
anos, e multa. 

Art. 76. Adquirir, imprimir ou utilizar em jogo de 
bingo cartelas não-oficiais. 

Pena - prisão simples de três meses a um ano, e 
multa, acrescida de até o dobro em caso de reincidência. 

Art. 77. Oferecer, em bingo permanente ou 
eventual, prêmio diverso do permitido nesta Lei: 

Pena - prisão simples de seis meses a um 
ano, e multa de até cem vezes o valor do prêmio 
oferecido. 

Art. 78. Deixar o responsável por sala de bingo 
de manter o cadastro de freqüentadores previsto 
nesta Lei: 

Pena - prisão simples de seis meses a um 
ano, e multa. 

Art. 79. Fraudar, adulterar ou controlar de qual
quer modo o resultado do jogo de bíngo: 

Pena - reclusão de uma a três anos, e multa. 
Art. 80. Permitir o ingresso de menor de dezoi

to anos em sala de bingo: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e 

multa. 
Art. 81. Manter nas salas de bingo máquinas 

de jogo de azar ou diversões eletrônicas. 
Pena -deterção de seis meses a dois anos, e mulla. 

CAPíTULO X 
Disposições gerais 

Art. 82. Os dirigentes, unidades ou órgãos de 
entidades de administração do desporto, inscritas ou 
não no registro de comércio, não exercem função 
delegada pelo Poder Público, nem são consideradas 
autoridades pública para os efeitos desta Lei. 

Art. 83. As entidades desportivas internacionais 
com sede permanente ou temporária no País receberão 
dos poderes públicos o mesmo tratamento dispensado 
às entidades nacionais de administração do desporto. 

Art. 84. Será considerado como de efetivo exercí
cio, para todos os efeitos legais, o período em que o 
atleta servidor púbriCO civil ou militar, da Administração 
Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, esti
ver convocado para integrar representação nacional 
em competição desportiva no País ou no exterior. 

§ 12 O período de convocação será definido 
pela entidade nacional da administração da respecti
va modalidade desportiva, cabendo a esta ou aos 
Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros fazer a 
devida comunicação e solicitar ao Ministério Extraor
dinário dos Esportes a competente liberação do 
afastamento do atleta ou dirigente. 
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.. § 22 O disposto neste artigo aplica-se, também, 
aos profissionais especializados e dirigentes, quan
do indispensáveis à composição da delegação. 

Art. 85. Os sistemas de ensino da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como as instituições de ensino superior, definirão 
normas específicas para verificação do rendimento e 
o controle de freqüência dos estudantes que integra
rem representação desportiva nacional, de forma a har
monizar a atividade desportiva com os interesses rela
cionados ao aproveitamento e à promoção escolar. 

Art. 86. É instituído o Dia do Desporto, a ser 
comemorado no dia 23 de junho, Dia Mundial do 
Desporto Olímpico. 

Art. 87. A denominação e os símbolos de enti
dade de administração do desporto ou prática des
portiva, bem como o nome ou apelido desportivo do 
atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos 
membros, contando com a proteção legal, válida 
para todo o território nacional, por tempo indetermi
nado, se-n necessidade de registro ou averbação no 
órgão competente. 

Parágrafo único. A garantia' legal outorgada às 
entidades e "3.os atletas referidos neste artigo permi
te-lhes o uso comercial de sua denominação, símbo
los, nomes e apelidos. 

Art. 88. os árbitros e auxiliares de arbitragem 
poderão constituir entidades nacionais e estaduais, 
por modalidade desportiva ou grupo de modalida
des, objetivando o recrutamento a formação e a 
prestação de serviços às entidades de administração 
do desporto. 

Parágrafo único. Independentemente da consti
tuição de sociedade ou entidades, os árbitros e seus 
auxiliares não terão qualquer vínculo empregatício 
com as entidades desportivas diretivas onde alua
rem, e sua remuneração como autónomos exonera 
tais entidades de quaisquer outras responsabilida
des trabalhistas, securitárias e previdenciárias. 

Art. 89. Em campeonatos ou torneios regulares 
com mais de uma divisão, as entidades de adminis
tração do desporto determinarão em seus regula
mentos o princípio do acesso e do descenso, obser
vado sempre o critério técnico. 

Art. 90. É vedado aos administradores e mem
bros de conselho fiscal de entidades de prática des
portiva o exercício de cargo ou função em entidade 
de administração do desporto. 

CAPÍTULO XI 
Disposições transitórias 

Art. 91. Até a edição dos Códigos da Justiça 
dos Desportos Profissionais e Não-Profissionais con-

tinuam em vigor os aluais Códigos, com as alteraçõ
es constantes desta Lei. 

Art. 92. Os aluais atletas profissionais de fute
bol, de qualquer idade, que, na data de entrada em 
vigor desta Lei, estiverem com passe livre, permane
cerão nesta situação, e a rescisão de seus contratos 
de trabalho dar-se-á nos termos dos arts. 479 e 480 
daCLT. 

Art. 93. O disposto no § 2º do art. 28 somente 
entrará em vigor após três anos a partir da vigência 
desta Lei. 

Art. 94. As entidades desportivas praticantes 
ou participantes de competições de atletas profissio
nais terão o prazo de dois anos para se adaptar ao 
disposto no art. 27. 

Art. 95. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 96. São revogados, a partir da vigência do 
disposto no § 22 do art. 28 desta Lei, os incisos 11 e V 
e os§§ 12 e 3º do art. 3º, os arts. 42 , 6º, 11 e 13, o§ 
2º do art. 15, o parágrafo único do art. 16 e os arts. 
23 e 26 da Lei nº 6.354, de 2 de setembro de 1976; 
são revogadas, a partir da data de publicação desta 
Lei, as Leis nºs 8.672, de 6 de julho de 1993, e 
8.946, de 5 de dezembro de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Em discussão o parecer. (Pausa} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ} 

- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Exª tem a palavra para encaminhar a votação da 
redação final. 

A SRA BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado
ra) - Sr. Presidente, Srlls. e Srs. Senadores, faço 
questão de fazer este encaminhamento, porque não 
o fiz na sessão de aprovação do projeto, já que exis
tia um entendimento entre nós, relatores, que me le
vou a decidir dessa forma. Tal en!endimento levou
nos a votar o projeto tal como havia vindo da Câmara 
dos Deputados e deu-nos também a oportunidade de 
apresentar sugestões que foram enviadas ao Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, assim como ao Ministro Pelé. 

É inequívoco o acerto do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso ao criar o Ministério Ext:aordinário 
e ao' fazê-lo ser dirigido pelo Ministro Pelé. E inequívo
ca ta'mbém a posição do Ministro ao fazer dessa Lei 
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não.,a sua lei, mas a lei para o desporto brasileiro. 
Isso representou grande contribuição para o setor. 

Manifestações houve sobre as imperfeições, 
sobre os erros redacionais que o projeto continha. 
Não obstante, houve unanimidade na decisão de 
prestar homenagem a esse símbolo que é Edson 
Arantes do Nascimento. Mais do que um símbolo é o 
Ministro que proporcionou a unanimidade entre as 
forças de situação e de oposição desta Casa. 

Estivemos ontem com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Juntamente com o Líder Elcio Al
vares e os relatores, tivemos a oportunidade de vê-lo 
feliz. O motivo de tal felicidade foi um fato inédito até 
então: a unanimidade entre nós em relação a um 
projeto oriundo do Poder Executivo. Mais uma vez 
reconheceu-se também a importância da figura sin
gular que é Edson Arantes do Nascimento. Antes de 
concluir, não posso deixar de enfatizar o esforço fei
to para que o acordo se mantivesse até o final. Hou
ve o esforço primeiro do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que se manifestou favoravelmente e 
reuniu os relatores para conversar e dar ao projeto a 
sustentação de que necessitava. 

Não posso deixar de citar o Senador José 
Eduardo Outra, que está deixando hoje a Liderança 
do PT, Desde o primeiro momento em que essa ma
téria foi colocada em discussão, S. Ex" contribuiu 
com sugestões, manifestou o seu apoio e - por que 
não dizer - influenciou-me na decisão de manter o 
texto vindo da Câmara dos Deputados. Dignas de 
menção são também as contribuições do Senador 
Ademir Andrade, Presidente da Comissão de Assun
tos Sociais, que me deu a oportunidade de ser Rela
tora deste projeto naquela Comissão e as da Sena
dora Emilia Fernandes, que se manifestou em rela
ção aos possíveis erros do projeto. Todas essas 
contribuições foram reunidas e culminaram com a 
sugestão do Senador Edison Lobão, citada no meu 
parecer, no sentido de contemplar matéria referente 
ao bingo, que deveria ser tratada separadamente. 
Como isso não foi possível, também atendendo às 
opiniões do Senador, fomos portadores de sugestõ
es que incorporam todas as preocupações manifes
tadas. Acredito que tais sugestões serão analisadas 
com muito cuidado pelo Presidente e pelo Ministro, 
pois o Senador Elcio Alvares soube perfeitamente le
var até eles essas nossas preocupações e, sobretu
do, a unanimidade que aqui se formou em tomo do 
projeto. Portanto, merecem também menção muito 
espec:.;l as sugestões que ali foram dadas. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação a redação final. 

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

Aprovada 
A matéria vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11, DE 1998 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 96, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 11, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer nº 54, de 
1998, Relator: Senador José Roberto Arru
da, com voto contrário do Senador Vilson 
Kleinübing), que autoriza o Estado do Mato 
Grosso a elevar, temporariamente e em ca
ráter excepcional, seu limite de endivida
mento para fins de emissão, mediante ofer
tas públicas, de Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Mato Grosso -
LFTEMT, destinadas ao giro de sua dívida 
mobiliária vencível no 12 semestre de 1998. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr. 

Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-V. Ex" tem a palavra, pela ordem. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, en
caminhei, mediante um requerimento, a solicitação 
de adiamento de uma matéria, mas não tenho certe
za se diz respeito ao projeto lido. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Diz respeito ao Item nº 6 da pauta 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s. e os Srs. Senadores que o aprovam 

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

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma?,_:~-~~ 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Din _ _.,a, ofere
cendo a redação final, que será rido pelo Sr. 1º Secretá
rio em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 
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COMISSÃO DIRETORA 

PARECER No 83, DE 1998 

Redação !mal do Projeto de 
Resolução n• II, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n• li, de ) 998. que autoriza o Estado do Mato Grosso a elevar, 

temporariamente e em caráter excepcional. seu linu"te de '- ndividt.ur ..t:.ih"ú para fins de 
emissão, mediante ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 

Mato Grosso - LFTEMT, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível no 
primeiro semestre de 1998. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de fevereiro de I 998. 

Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
Ronaldo Cunha Lima, Relator 
Lúdio Coelho 
Júnia Marise 

ANEXO AO PARECER No 83, DE 1998 

kedaçãú fí&•al ~v 1\.·oJctn Je 
Re<:olução n• 11, de 1998. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
----------~ Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promtúgo a 
seguinte 

REsOLUÇÃO 
No ,,DE 1998 

Autoriza o Estado do Mato Grosso a 
elevar, temporariamente e em caráter 
excepcional, seu limite de endividamento 
para fins de emissão, mediante ofertas 
públicas, de Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Mato Grosso -
LFTEMT. destinados ao giro de sua 
divida rnobiliária vencível no primeiro 
semestre de 1998. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

ArL 1 • É o Estado do Mato Grosso autorizado, nos termos da Resolução n• 
69, de 1995, do Senado Federal, a elevar, temporariamente e em caráter excepcional, 
o limite de que trata o art. 4°, II, da citada Resolução, para fins de emissão de letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFIEMT, destinadas ao giro de 
sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1998. 

FEVEREIRO DE 1998 
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ArL ZO A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos útu!os a serem 
substituídos, atualizados nos termos do§ 7" do art.. 16 da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal, deduzida a parcela de 2% (dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro - LFT, 
criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25 de novembro de !987; 

d) prazo: de até cinco anos; 

e) valor nominal: R$ 1,00 (um r~-'3.1)-.(SEUC); 

f) caracteristicas dos tft'"ulos a serem substituídos: 

SELIC 

TÍTULO VENCIMENTO QUA..';TIDADE 

640363 01.02.1998 425.954 

640457 01.02.1998 393.908 

640549 01.02.1998 385.868 

640640 01.02.1998 374.384 

640731 01.02.1998 379.511 

640363 15.02.1998 3532.651 

640454 15.02.1998 3.474.828 

640549 15.02.1998 3.335.747 

640641 15.0:> 1Q<l8 3.223572 

640731 15.02.i998 2.871.340 

640363 01.03.1998 2.130.867 

640454 01.03.1998 2.212.325 

640545 O!.D3.1998 1.833.899 

640636 01.03.1998 2.047568 

640730 01.03.1998 1,441.422 

640364 01.05.1998 485.888 

640452 01.05.1998 425.954 

640546 01.05.1998 393.908 

640638 01.05.1998 385.868 

640729 01.05.1998 374.385 

640365 15.05.1998 3.733.056 

640452 15.05.1998 3.:..32.651 

640543 15.05.1998 3.474.828 

640638 15.05.1998 3.335.747 

640730 15.05.1998 3.223574 

640364 01.06.1998 2.!97.400 

640455 01.06.1998 2.130.867 

640546 0!.06.1998 2.212.325 

64C63? uL<:'!i.l998 1.833.~99 

6407:!8 01.06.1998 2.047569 

331 



332 ANAIS DO SENlillO FEDERAL 

g) previsão de colocação e vencimento dos titulas a serem emitidos: 

SELIC 

COLOCAÇÃO VENCI:MENTO TÍTULO DATA-BASE 

02.02.1998 01.02.1999 640364 02.02.1998 

02.02.1998 01.05.1999 640453 02.02.1998 

02.02.1998 01.08.1999 640545 02.02.1998 

02.02.1998 01.11.1999 640637 02.02.1998 

02.02.1998 01.02.2000 640729 02.02.1998 

16.02.1998 15.02.1999 64036<! l6.GZ.1998 

16.02.1998 15.05.1999 640453 16.02.1998 

16.02.1998 15.08.1999 640545 16.02.1998 

16.02.1998 15.11.1999 640637 16.02.1998 

16.02.1998 15.02.2000 640729 16.02.1998 

02.03.1998 01.03.1999 640364 02.03.1998 

02.03.1998 01.06.1999 640456 02.03.1998 

02.03.1998 01.09.1999 640548 02.03.1998 

02.03.1998 01.12.1999 64063~ 02.03.1998 

02.03.1998 01.03.2000 640730 02.03.1998 

04.05.1998 01.05.1999 640362 04.05.1998 

04.05.1998 01.08.1999 640454 04.05.1998 

04.05.1998 01.11.1999 640546 04.05.1998 

04.05.1998 01.02.2000 640638 04.05.1998 

04.05.1998 01.05.2000 640728 04.05.1998 

15.05.1998 15.05.1999 640365 15.05.1998 

15.05.1998 15.08.1999 640457 15.05.1998 

15.05.1998 15.11.1999 640549 15.05.1998 
15.05.1998 15.02.2000 640641 15.05.1998 

15.05.1998 15.05.2000 640731 15.05.1998 

01.06.1998 01.06.1999 640365 01.06.1998 

01.06.1998 01.09.1999 640457 01.06.1998 

01.06.1998 01.12.1999 640548 01.06.1998 

01.06.1998 01.03.2000 640639 01.06.1998 

01.06.1998 01.06.2000 640731 01.06.1998 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da 
ReSolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n• 4.660, de 7 de fevereiro de 1984, e 
Decretos n•s 1.605, de 19 de junho de 1989, e 1.805, de r• de novembro de 1997. 

Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no 
prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4• E.<ta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

FEVEREIRO DE 1998 
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. O SR: PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de 
urgência, passa-se à imediata apreciação da redação .. fi: 
nal. 

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

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL - SC) - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª pela ordem. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL - SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
gostaria que fosse registrado meu voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senador Kleinübing votou contrariamente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem3: 

sa.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 9, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n2 52, de 
1998, Relator. Senador Levy Dias), que au
toriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, no valor equiva
lente a até cento e cinqüenta e cinco milhõ
es de dólares norte-americanos, de princi
pal, destinando-se os recursos ao financia
mento parcial do Projeto de Suporte à Refor
ma do Setor Ciência e Tecnologia 
PADCT/111. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 9, DE 1998 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a· contratar operação de crédito ex
terno com o Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento - BIRD, 
no valor equivalente a até 
US$155,000,000.00 (cento e cinqüenta e 
cinco milhões de dólares norte-america
nos) de principal, destinando-se os recur
sos ao financiamento parcial do Projeto 
de Suporte à Reforma do Setor Ciência e 
Tecnologia- PADCT/111. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É autorizada a República Federativa do 

Brasil a contratar operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol
vimento - BIRD, no valor equivalente a até 
US$155,000,000.00 (cento e cinqüenta e cinco mi
lhões de dólares norte-americanos) de principal, 
destinando-se os recursos ao financiamento parcial 
do Projeto de Suporte à Reforma do Setor Ciência e 
Tecnologia- PADCT/111. 

Art. 22 A operação de crédito externo a que se 
refere o artigo anterior tem as seguintes característi-
cas: 

a) mutuário; República Federativa do Brasil; 
b) executor. Ministério da Ciência e Tecnologia 

-MCT; 
c) mutuante: Banco Internacional para Recons

trução e Desenvolvimento - BIRD; 
d) natureza da operação: empréstimo externo; 
e) finalidade: financiar parcialmente o Projeto 

de Suporte à Reforma do Setor de Ciência e Tecno
logia- PADCT/111; 

f) valor: equivalente a até US$155,000,000.00 
(cento e cinqüenta e cinco milhões de dólares norte
americanos) de principal; 

g) juros: até 0,5% a.a acima da taxa equivalen
te ao custo dos Qualified Borrowings cotados no 
semestre precedente ao período de juros a iniciar, 
incidentes sobre o saldo devedor do principal, a par
tir da data de cada desembolso; 

h) comissão de compromisso: até 0,75% (se
tenta e cinco centésimos por cento) ao anos sobre o 
montante não desembolsado, contada a partir da 
data de assinatura do contrato; 

i) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte parcelas semestrais, 

consecutivas e iguais no valor de US$7,750,000.00 
(sete milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares 
norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primei
ra em 15-8-2003 e a última em 15-2-2013; 
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. - dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de févereiro e 15 de agosto de cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, nas mesmas datas estipuladas para 
o pagamento dos juros. 

Art. 32 A contratação da operação de crédito 
externo a que se refere o art. 12 deverá efetivar-se 
no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias 
contados da data da publicação desta Resolução. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 12, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer nº 55, de 
1998, Relator: Senador Esperidião Amin, 
com votos contrários dos Senadores Lúdio 
Coelho, Osmar Dias e Vilson Kleinübing), 
que autoriza o Estado do Espírito Santo a 
transferir para a Caixa Económica Federal -
CEF, débitos junto a instituições financeiras 
privadas, no valor total de vinte e seis milhõ
es, quarenta e um mil e trezentos e trinta e 
um reais e quarenta e nove centavos, apura
do em 28 de fevereiro de 1997, no âmbito 
do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal de Estados. 

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

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N212, DE 1998 

Autoriza o Estado do Espírito Santo, 
a transferir para a Caixa Econômica Fe
deral - CEF, débitos junto a instituições 
financeiras privadas, no valor total de 
R$26.041.331,49 (vinte e seis milhões 
quarenta e um mil e trezentos e trinta e 
um reais e quarenta e nove centavos), 
apurado em 28 de fevereiro de 1997, no 
âmbito do Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal de Estados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado do Espírito Santo autorizado 

a transferir, para a Caixa Económica Federal - CEF, 
débito junto a instituições financeiras privadas, no 
valor total de R$26.041.331 , 19 (vinte e seis milhões, 
quarenta e um mil e trezentos e trinta e um reais e 
dezenove centavos), apurado em 28 de fevereiro de 
1997, no âmbito do Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Estados. 

§ 12 O débito do Estado do Espírito Santo a ser 
transferido para a Caixa Económica Federal é com
posto das seguintes parcelas: 

a) Banco BMG 

b) Banco BMC 

c) Banco FIBRA 

d) Banco BCN 

Total 

R$9.760.578,95 

R$7.869.705,72 

R$7.653.537,63 

R$757.509, 19 

R$26.041.331,49 

§ 22 Os valores mencionados no parágrafo an
terior estão apurados à data de 28 de fevereiro de 
1997 e deverão ser atualizados até a data do crédito 
de acordo com os critérios estabelecidos nos contra
tos celebrados entre as instituições cedentes e a 
Caixa Económica Federal. 

Art. 22 O Estado do Espírito Santo pagará a df
vida à Caixa Económica Federal nas seguintes con
dições: 

a) encargos financeiros: 1,9815% a.m. (um in
teiro, nove mil oitocentos e quinze décimos de milé
simos por cento ao mês) correspondente ao custo 
de captação médio da Caixa Económica Federal, 
acrescidos de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento 
ao mês), calculados sobre o saldo devedor atualiza
do e capitalizados mensalmente, devidos a partir da 
liberação dos recursos pela Caixa Económica Fede
ral ao banco privado correspondente; 

b) comissão de abertura de crédito: 1,5% a.a. 
(um inteiro e cinco décimos por cento ao ano) sobre 
o valor da aquisição do crédito pela Caixa Económi
ca Federal, incorporada pro-rata tempore mensal
mente ao saldo devedor da operação; 

c) prazo de pagamento: 12 prestações men
sais e consecutivas, vencedo-se a primeira em 30-1-
98 e a última em 30-12-98; 

d) carência: 3 (três) meses, a partir da data de 
assinatura dos contratos, sendo que durante a carên
cia os encargos serão capitalizados ao saldo devedor. 

§ 12 Os encargos financeiros serão repactua
dos trimestralmente com base no último balancete 
da Caixa Econ'3mica Federal. 
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_ § 2º Poderá ocorrer o pagamento antecipado 
da dívida quando da celebração dos contratos e refi
nanciamento das dívidas do Estado do Espírito San
to pela União, no âmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, ao 
amparo da legislação pertinente. 

Art. 3º O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de duzentos e setenta dias 
contados a partir da sua publicação, 

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

Art. 52 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) -Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª pela ordem. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro registrar meu voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Saliente-se o voto contrário dos Senadores Osmar 
Dias, Vilson Kleinübing e Lauro Campos . 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Hem5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 13, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer nº 56, de 
1998, Relator: Senador Lúcio Alcântara, 
com votos contrários dos Senadores Vilson 
Kleinübing, Osmar Dias e Lúdio Coelho), 
que autoriza o Estado do Pará a contratar, 
junto à Caixa Econõmica Federal - CEF, 
operação de crédito que consiste na aquisi
ção, pela CEF, de créditos detidos por insti
tuições financeiras privadas junto ao Estado 
do Pará, no montante de vinte e quatro mi
lhões, duzentos e onze mil, trezentos e trinta 
e dois reais e quarenta e sete centavos, va
lor este apurado em 28 de fevereiro de 1997 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA) 

-Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade 
para encaminhar. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fazer 
alguns comentários. Sou favorável à autorização, 
mas registro alguns erros que se cometem na ques
tão das finanças públicas em nosso País. Em primei
ro lugar, o Estado do Pará foi obrigado a se valer de 
bancos privados para resolver problemas de caixa, 
tomando recursos com aHos juros. Em segundo lu
gar, o Governo Federal transferiu essas dívidas para 
si. Ou seja: a Caixa Económica Federal pagará aos 
bancos privados que emprestaram ao Governo do 
Estado do Pará; por sua vez, o Estado do Pará pas
sará a dever à Caixa Económica Federal. Há, como 
conseqüência, enorme atraso no trâmite de determi
nadas operações. Esses entendimentos foram feitos 
em 27 de fevereiro do ano passado e somente ago
ra, após quase um ano, é que iremos homologar a 
decisão. E custará caro, porque essa dívida de R$23 
milhões que estamos autorizando agora, após um ano, 
já deve estar em R$32 milhões ou R$33 milhões. 

Para encerrar, Sr. Presidente, vale registrar o 
absurdo dos juros que são praticados na nossa Na
ção. O Governo do Estado está refinanciando essa 
dívida com um juro de 2,4% ao mês, mais uma taxa 
de captação de 1,5% ao ano, o que representa uma 
enorme despesa para o Estado. Imagine V. Exª que 
teremos que pagar isso em 12 meses. Na verdade, 
são mais de R$30 milhões quando for feito o acerto 
da dívida, porque foi feito, em fevereiro de 1997, por 
R$23 milhões e já deve estar na ordem de A$30 mi
lhões- vamos ter que pagar em 12 parcelas men
sais com esses juros absurdos. 

Ontem, segundo os noticiários da televisão, o 
Brasil é o país do Planeta onde se praticam as maio
res taxas de juros. Isso nos leva à condição de eco
nomia parada, economia sem crescimento, com de
semprego. Somos um país que vive da especulação 
financeira internacional, porque as reservas cam
biais que o Senhor Fernando Henrique Cardoso de
tém existem graças aos aHos juros que são pagos 
ao capital internacional. E somos obrigados a sofrer 
as conseqüências dessa política. 

Vejam: numa inflação de aproximadamente 
0,5%, o fato de um governo de Estado pagar 2,4% e 
ter o juro capitalizado mensalmente é um verdadeiro 
absurdo. Na verdade, quem está pagando isso é 
povo do Pará. O povo está permitindo o enriqueci
mento de instituições financeiras nacionais e interna
cionais. 

O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - Permi
te-me V. Exª um aparte? 
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. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A ·Presidência lembra a V. Exª que estamos em fase 
de encaminhamento da matéria Posterionnente, darei a 
palavra a V. Exª. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA) 
- Obrigado, Sr. Presidente, voto favoravelmente, 
mas registro esses erros absurdos que precisam ser 
corrigidos em nosso País. 

Era o registro que eu gostaria de fazer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Continua em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°13, DE 1998 

Autoriza o Estado do Pará a contra
tar, junto à Caixa Econômica Federal -
CEF, operação de crédito que consiste na 
aquisição, pela CEF, de créditos detidos 
por instituições financeiras privadas jun
to ao Estado do Pará, no montante de 
R$24.211.332,47 (vinte e quatro milhões, 
duzentos e onze mil, trezentos e trinta e 
dois reais e quarenta e sete centavos), 
valor este apurado em 28 de fevereiro de 
1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 º É autorizado o Estado do Pará, nos 

termos da Resolução nº 69, de 14 de dezembro de 
1995, alterada pelas Resoluções n% 19, de 27 de 
março de 1996, e 117, de 21 de novembro de 1997, 
e combinada com a Resolução n2 70, de 14 de de
zembro de 1995, alterada pela Resolução nº 12, de 
30 de janeiro de 1997, todas do Senado Federal, a 
realizar, junto à Caixa Económica Federal - CEF e 
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação 
e ao Ajuste Rscal de Estados, operação de crédito 
que consiste na aquisição, pela CEF, de créditos de
tidos por instituições financeiras privadas junto ao 
Estado do Pará, no montante de R$24.211.332,47 
(vinte e quatro milhões, duzentos e onze mil, trezen
tos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), 
valor este apurado em 28 de fevereiro de 1997. 

§ 12 O crédito a ser adquirido pela Caixa Eco
nómica Federal compõe-se das seguintes parcelas: 

a) no valor de R$19.617.573,81 (dezenove mi
lhões, seiscentos e dezassete mil, quinhentos e se-

tenta e três reais e oitenta e um centavos), junto ao 
Banco Industrial e Comercial S/ A; 

b) no valor de R$4.593.758,66 (quatro milhões, 
quinhentos e noventa e três mil, setecentos e cin
qüenta e oito reais e sessenta e seis centavos), jun
to ao Banco BMC SI A. 

§ 2º Os valores mencionados no parágrafo an
terior estão referenciados à data de 28 de fevereiro 
de 1997 e serão atualizados até a data do crédito 
aos bancos cedentes, de acordo com os critérios es
tabelecidos nos contratos celebrados entre as referi
das instituições e a Caixa Económica Federal. 

Art. 2º O Estado do Pará pagará a dívida à Cai
xa Económica Federal nas seguintes condições: 

a) encargos financeiros: 2,0428% (dois inteiros 
e quatrocentos e vinte e oito décimos de milésimos 
por cento) ao mês, correspondentes ao custo de 
captação médio da Caixa Económica Federal na 
data da assinatura do contrato, acrescido de 0,5% 
(cinco décimos por cento) ao mês, calculados sobre 
o saldo devedor atualizado e capitalizados mensal
mente, devidos a partir da data de disponibilização 
dos recursos aos respectivos cedentes; 

b) comissão de aberlura de crédito: 1,5% (um 
inteiro e cinco décimos por cento) ao ano sobre ova
lor da aquisição do crédito pela Caixa Económica 
Federal, incorporada, pro-rata tempore, mensal
mente, ao saldo devedor da operação; 

c) prazo de pagamento: 12 (doze) prestações 
mensais e consecutivas, calculadas com base na 
Tabela Price, vencendo-se a primeira em 30 de ja
neiro de 1998, as demais em igual dia dos meses 
subsequentes, e a última em 30 de dezembro de· 
1998; 

d) carência: 4 (quatro) meses a contar da data 
da assinatura do contrato, sendo que, durante a ca
rência, os encargos serão capitalizados ao saldo de
vedor. 

§ 12 Os encargos financeiros serão repactua
dos trimestralmente com base no último balancete 
da Caixa Económica Federal. 

§ 22 Poderá ocorrer o pagamento antecipado 
do saldo devedor da presente operação de crédito 
quando da celebração dos contratos de refinancia
mento das dívidas do Estado do Pará pela União, no 
âmbito do Programa de Apoio à Restruturação e ao 
Ajuste Fiscal de Estados, na forma do que dispõe a 
Lei n2 9.496, de 1997. 

§ 32 As datas estipuladas para pagamento po
derão ser prorrogadas para manter correlação com a 
data da publicação desta Resolução. 
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. Art. 32 o prazo max1mo para o exercício da 
presente autorização é de 270 (duzentos e setenta) 
dias contados a partir da data de sua pubuicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 164, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer nº 805, de 
1997, Relator: Senador Gerson Camata, 
com declaração de voto do Senador Júlio 
Campos), que autoriza o Estado do Mato 
Grosso a elevar temporariamente o seu limi
te de endividamento para que possa contra
tar e prestar contragarantia à operação de 
crédito externo, com o aval da União, junto 
ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, no valor equiva
lente a quarenta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos, destinada a financiar par
cialmente o Programa de Reforma do Esta
do do Mato Grosso. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2131, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos da alínea b, do art. 279 

do Regimento Interno, o adiamento da discussão do 
PRS/164/97, a fim de que seja reexaminado pela 
Comissão de Assuntos Económicos. 

Justificação 

A autorização para a elevação do limite de en
dividamento do Estado do Mato Grosso destinada a 
financiar o programa de reforma do Estado, está ei
vada de irregularidades conforme parecer do Banco 
Central e da Secretaria do Tesouro Nacional. Em 
sua avaliação técnica o Banco Central conclui que a 
operação extrapola o limite de endividamento do Es
tado que já se encontra inadimplente e, em se tra
tando de operação de crédito externo, deveria mere
cer maior rigor de fiscalização por parte do Governo 
Central, principalmente, tendo em vista as medidas 
adotadas pelas autoridades económicas vis-à-vis 
aos problemas da bolsa asiáticas. Ora, ainda assim, 
o mesmo parecer conclui pela aprovação da opera
ção. Se o órgão técnico em seu arrazoado desacon-

selha a autorização, cabe ao órgão político, o Sena· 
do Federal, negar tal operação. Parece-nos de bom 
alvitre que a Comissão de Assuntos Económicos re· 
veja sua posição expressa no parecer emitido pelo 
Senador Gerson Camata sob pena de fugir de sua 
responsabilidade como instituição que deve fiscalizar 
os atas do Poder Executivo, principalmente, os lesi· 
vos aos cofres públicos. 

Sala das Sessões, 12-de fevereiro de 1998.
Senador José Eduardo Outra, Líder do Bloco de 
Oposição. 

REQUERIMENTO N.2132, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, que o Proje

to de Resolução n.º 164, de 1997, que 'Autoriza o 
Estado de Mato Grosso a elevar temporariamente o 
seu limite de endividamento para que possa contrair 
e prestar contragarantia à operação de crédito exter
no, com o aval da União, junto ao Banco Internacio
nal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
no valor equivalente à quarenta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos, destinada a financiar 
parcialmente o Programa de Reforma do Estado do 
Mato Grosso", seja remetida à Comissão de Assun
tos Económicos - CAE, para reexame da matéria. 

Justificação 

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, do dia 7 de 
fevereiro último, o Governo do Mato Grosso vai to
mar um empréstimo externo de US$45 milhões, em
bora conte com R$176 milhões em caixa, obtidos 
com a privatização da CEMAT - Centrais Elétricas 
de Mato Grosso - e que estão sendo gastos com 
obras e pagamentos de salários. Ainda segundo o 
jornal, o empréstimo pretendido pelo Governo do 
Estado tem por objetivo oficial financiar a venda de 
estatais e pagar mais obras. 

O Tesouro Nacional e o Banco Central elabora
ram pareceres contrários ao novo aumento da dívida 
do Estado, embora a Cofiex tenha aprovado o em
préstimo por excepcionalidade. O Estado que, no 
início da atual gestão, teve dificuldades para o paga
mento de salários, já conseguiu deste Senado Fede
ral dois empréstimos externos: o primeiro no valor de 
US$40 milhões para restaurar suas estradas e o se
gundo de US$55 milhões para construir pontes de 
concreto. 

O Estado já deve 3,3 bilhões de dólares. 
O Senado Federal não deve pactuar, mais uma 

vez, com este absurdo. 
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998.

Senador Emandes Amorim. 
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, O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação os requerimentos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
antes de encaminhar a votação do ,reque1i111ento, 
aproveito a oportunidade para_.agrãdecer aos Líde
res pelas palavras que me forãm dirigidas. 

Confesso que mé veio à mente um episódio 
que não sei se aconteceu ou se foi fruto da imagina
ção criadora e brilhante de Nelson Rodrigues. No 
período de 1968, aquele período de radicalização 
ideológica, Nelson Rodrigues escreveu uma coluna 
por intermédio da qual elogiava Vladimir Palmeira. 
Depois, escreveu uma outra, dizendo que Vladimir 
Palmeira teria reclamado dos elogios em função do 
confronto ideológico que existia na época. Não sei 
se isso de fato aconteceu. Nesse caso particular
mente, alinho-me mais a Darcy Ribeiro do que a Vla
dimir Palmeira. Gosto muito de elogios. Rquei muito 
satisfeito com todos elogios que me foram dirigidos, 

Sr. Presidente, apresentei esse requerimento, 
mas quero ressaltar que não tenho nenhum proble
ma com o Estado de Mato Grosso, tanto que assinei 
requerimento de urgência para o item 2 da pauta, 
que diz respeito à rolagem de dívidas. 

No entanto, nesse caso específico, Sr. Presi
dente, entendo que deve haver um reexame da Co
missão de Assuntos Econômicos. Trata-se de um 
empréstimo para reforma do Estado. Ontem, inclusi
ve, o Governador Dante de Oliveira me procurou, 
com o seu Secretário, para justificar o empréstimo e 
informar a destinação dos recursos. Dos US$45 mi
lhões, US$13 milhões destinam-se a ressarcir o Es
tado de despesas que foram feitas no processo de 
enxugamento da Cemat, a companhia de energia 
elétrica, para viabilizar a sua privatização. Não sei se 
é decorrência do meu raciocínio cartesiano, mas en
tendo que, se Estado gastou esse dinheiro para en
xugar a Cemat, para privatizá-la, e já a privatizou e 
recebeu o dinheiro da privatização - uns cento e 
poucos milhões, se não me engano -, então não há 
justificativa para esse empréstimo. 

Assim, Sr. Presidente, creio que caberia à Co
missão de Assuntos Econômicos reexaminar essa 

matéria, sem nenhum interesse político, partidário ou 
ideológico. 

Muito obrigado. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) - Sr. 

Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra, para encaminhar a votação, o Sena
dor E mandes Amorim. 

O 'sR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO. Para 
, encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, não há nada contrário ou favorável ao 
Governo-de-Mato Grosso, mas-debate-se muito nes
ta Casa a questão da rolagem das dívidas, principal
mente em relação ao nosso Estado de Rondônia, 
sobre o qual temos trazido denúncias constantemen
te. Sabemos da seriedade e do interesse pela mora
lidade dos Senadores desta Casa e principalmente 
de V. Exª., Sr. Presidente. 

Se verificarmos os documentos do Estado de 
Rondônia, poderemos constatar que o quilômetro de 
asfalto está custando R$930 - asfalto de péssima 
qualidade. Enquanto isso, o Banco do Estado - o 
Beron - que, no início do atual Governo devia R$11 
milhões, começou a tomar dinheiro emprestado a 
5% ao mês, o que corresponde a 50% ou mais ao 
ano, e quebrou. Hoje deve R$ 600 milhões. 

Chama-nos a atenção o caso de Mato Grosso. 
O próprio Tesouro Nacional e o Banco Central de
ram parecer contrário a esse empréstimo de US$45 
milhões. E cabe a nós, Senadores, acatar esse pa
recer, até porque a parte técnica já foi discutida nes
ta Casa. Já tivemos conhecimento de vários casos 
de parlamentares que, após o término do mandato, 
foram condenados pelo Tribunal de Contas e obriga
dos a devolver dinheiro destinado a projetas que, 
aprovados, redundaram em erros. Futuramente, se o 
Estado de Mato Grosso não honrar esse compromis
so, o Tribunal de Contas poderá até condenar os par
lamentares que aprovaram esses financiamentos. 

Portanto, por meio desse requerimento, preten
demos que o projeto retome à Comissão de Assun
tos Econômicos para que seja analisado com mais 
coerência, se possível, respeitando os,pareceres do 
Banco Central e do Tesouro Nacional. ,Quem somos 
nós para julgar quem está em condições de se endi
vidar do que a instituição que faz o estudo técnico? 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL - SC) Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Vilson Kleinübing. 
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O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL- SC. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, aproveito ·a 
oportunidade para fazer um comentário à Casa. Es
tamos nos desgastando permanentemente com 
essa questão do endividamento dos Estados. A 
Constituição deu a esta Casa o direito de estabele
cer o limite de endividamento dos Estados. O Sena
do tem que tomar essa posição e definir o limite, que 
pode ser 1, 2 ou 1 o. Na Comissão de Assuntos Eco
nómicos, estamos apreciando um projeto de resolu
ção mediante o qual se pretende tratar do assunto e, 
assim, acabar com esse desgaste. 

Nos Estados Unidos, está havendo um grande 
debate político sobre quem são os vitoriosos, os res
ponsáveis pelo fato de o Governo americano, pela 
primeira vez nos últimos trinta anos, ter conseguido 
um superávit orçamentário. Ou seja, estão discutin
do de essa honra, se esse privilégio deve ser credi
tado ao Executivo ou ao Congresso americano. 
Toda a m(dia e toda a opinião pública americana 
credita a vitória ao Congresso. O único crédito que 
se dá ao Presidente é o fato de ele não ter atrapa
lhado. Foi o Congresso americano que conseguiu 
estabelecer o sistema de déficit zero, que gerou a 
menor taxa de juros da história do país- 5,13% -, 
beneficiando toda a economia. 

Precisamos, já no início desta Legislatura. defi
nir um critério, pois a resolução está na Comissão de 
Assuntos Económicos. O que não pode acontecer, o 
que não é justo é que Estados que estão se desfa
zendo de património, de ativos mantenham um pas
sivo de alto custo com a nossa concordância. Não 
precisa ser formado em Harvard para perceber que 
está errado. Qualquer pasquim de quinta categoria 
da administração diz claramente que isso é boba
gem. Se não há dinheiro para pagar porque a folha 
de pagamento está tomando conta, tudo bem. Mas 
ter o dinheiro, não usar e ainda recorrer ao Supremo 
para rever uma decisão do Senado .• .! Parece-me 
que isso não está andando num bom caminho. Va
mos chegar ao ponto de sermos responsabilizados 
pela quebra qa capacidade de liquidez do poder pú
blico brasileiro. 

Recentemente o jornal O Globo publicou uma 
lista de inadimplência pelo setor bancário do Brasil. 
Estão inadimplentes o comércio, a indústria e a agri
cultura; só não está :nadimplente o serviço público. 
Criamos uma reserva de mercado, sem inadimplên
cia, com taxa de juro alta, sugando dinheiro da so
ciedade, para enriquecer quem já tem muito dinhei
ro. Precisamos pôr um controle nisso sob pena de 

termos passado por aqui e não termos cumprido 
com o nosso dever constitucional de estabelecer o li
mite. Que seja· de uma ou duas vezes a receita, mas 
devemos estabelecê-lo. 

Era essa a observação que queria fazer. Peço 
a compreensão de todos os Srs. Senadores. Temos 
que votar esse requerimento, e o meu voto será fa
vorável, para que a Comissão de Assuntos Econô
micos estabeleça de uma vez por todas o limite de 
endividamento de cada Estado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, há pouco a aditar ao que disse o Sena
dor Vilson Kleinübing, com muita propriedade, com 
conhecimento de causa e coerência. Apenas relem
bro que, em relação ao item nº 2 - fui relator -, dei 
parecer favorável por uma questão de isonomia. 
Penso que todos que tinham antecipação de receita 
nos bancos puderam consolidá-la em um emprésti
mo-ponte junto à Caixa Econõmica Federal, para en
trar no acordo geral da dívida, que foi liderado por 
São Paulo. No caso de São Paulo, votei contraria
mente à inclusão dos precatórios - mas isso não in
teressa discutir agora. 

Se a Casa decidiu pelo acordo geral de São 
Paulo, no valor de R$54 bilhões, não há por que 
negá-lo para outros Estados do Brasil. Criou-se um 
princípio federativo. Qual é a regra? As dívidas de 
antecipação de receita são consolidadas na Caixa 
Económica Federal e depois lançadas, no prazo de 
doze meses, no acordo geral. Fui favorável. O Go
verno Federal ofereceu subsídio para transformar 
essa dívida do acordo geral em dívida de trinta anos, 
com juros pré-fixados. Creio que tudo isso é certo. 
Porém, ao mesmo tempo em que se faz isso, os go
vernos estaduais querem vender património, um 
para pagar o décimo-terceiro salário - há casos con
cretos -; outro, para fazer obra, casualmente num 
ano eleitoral; outro, quer ter as mãos livres para, jun
to com a Assembléia, disciplinar o que fazer com os 
recursos do patrimõnio que foram consolidados ao 
longo de muitos anos. Ao mesmo tempo, esses Es
tados desejam novos empréstimos. 

Ao que disse o Senador Kleinübing só tenho a 
acrescer que não fomos capazes de criar a taxa de 
referência das antecipações de receitas. Não se tra
ta de tabelar; trata-se de criar uma taxa de referên-
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cia que o Banco Central editaria para sabermos qual 
é a taxa usual. Nem isso fizemos. 

Mais um ano começa a transcorrer, e o cartel 
dos bancos continua fazendo antecipação de recei
ta. Cinco bancos respondem por 85% das mesmas. 
Trata-se do dinheiro mais seguro que existe, porque 
é vinculado à receita tributária. E aqueles que não 
puderam pagar tiveram as suas operações de ante
cipação de receita consolidadas, ou seja, limparam o 
seu balanço. Houve casos até em que se deu des
conto na taxa de juros. Quando um banco dá des
conto na taxa de juros, até ele entende que exage
rou no custo do dinheiro. Mas com liquidez de 1 00%, 
não há inadimplência, não se precisa de garantia, 
não se precisa de seguro, esta tudo consolidado na 
Caixa. 

Se há um mecanismo-ponte para se chegar a 
uma consolidação da dívida, o Mato Grosso também 
deve ter-se beneficiado, assim como outros Estados. 
Mas quero lembrar que tudo isso vai ser subsidiado 
pelo contribuinte brasileiro. Pergunto: além disso, va
mos autorizar novos empréstimos, inde
pendentemente do uso do produto da privatização? 
Deixo essa pergunta no ar. 

Ratifico o requerimento que apresentei com o 
intuito de saber o que o Senado vai fazer diante da 
liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. 
Não vai fazer nada em relação à Resolução nº 
117/97. E o que farão as Lideranças? Subscrevo o 
pedido para que o nosso Presidente, Antonio Carlos 
Magalhães, convoque as Lideranças para que pos
samos procurar um caminho que nos integre no es
tuário - que tem várias veredas, não tem uma só -
da coerência, com o esforço que estamos fazendo 
para aprovar as reformas. Se estamos aprovando a 
Reforma Administrativa, a Reforma da Previdência, 
se estamos todos preocupados - aprovamos as me
didas que eram exigidas em tomo do Pacote Fiscal 
do final do ano-, não vamos fazer nada a esse res
peito? 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- - Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra para 
encaminhar. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB- MT. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, esse emprésti
mo faz parte ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha.) - Permita-me interromper 
V. Exª por um segundo. Pediria aos portadores de tele-

fone celular que pelo menos diminuíssem o barulho 
das chamadas, porque, realmente, isso prejudica o 
bom andamento dos trabalhos. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - Ml) -
Esse empréstimo, Sr. Presidente, faz parte de um 
grande projeto de renegociação do endividamento 
dos Estados brasileiros, idealizado pelo Senado Fe
deral juntamente com o Ministério da Fazenda. O 
Senado já aprovou empréstimos dessa natureza 
para dois Estados. 

A situação do Mato Grosso é calamitosa. O Es
tado gasta 22% da receita líquida com o pagamento 
da dívida. Isso é um absurdo. Dessa forma, não re
solveremos o problema do endividamento do Mato 
Grosso, nem de muitos outros Estados brasileiros. É 
bom que se ressalte isso, para não deixarmos o Es
tado como vilão e nós, do Senado, e a República 
como os mocinhos. Aliás, o grande responsável pela 
crise dos Estados brasileiros é a República, e não os 
Estados. O Brasil tem um modelo político centraliza
dor; a União decide tudo. A União ainda controla 
60% dos recursos do País, faz toda a política econô
mica, planeja tudo e deixa os Estados brasileiros 
nesse caos, em regime !alimentar. 

O Governador deveria trazer os sindicatos ao 
Senado, porque os trabalhadores estão em estado 
de agonia. São milhares de trabalhadores de empre
sas que foram extintas ou que estão sendo munici
palizadas e que vão paralisar se esse projeto não for 
aprovado. Esse é o caso de empresas de Cuiabá, 
Rondonópolis e Várzea Grande. 

Não há qualquer parecer contrário, como disse 
o Senador Emandes Amorim. O parecer do Banco 
Central é favorável, consta dC' processo. Os parece
res de todos os outros organismos do Governo Fe
deral são favoráveis. Sr. Presidente, foram aprova
dos dois projetas: um, para o Rio de Janeiro; outro, 
não me lembro para qual Estado, nesse mesmo sen
tido. 

Como Senador pelo Estado de Mato Grosso, 
lastimo essa decisão do Senado, lastimo essa pro
crastinação. O nosso Estado, disse-me o Governa
dor, vai terminar o ano com um déficit de R$80 a 
R$200 milhões. Com esse déficit e com esses pro
blemas acumulados, o Estado vai demorar muito 
para consertar a situação. 

Mato Grosso tem um futuro promissor; tem, 
como nenhum outro Estado brasileiro, potencial de 
desenvolvimento. Portanto, não pode ficar atravan
cado por essas questões, por essa - desculpem-me 
alguns Senadores pela suspeita - manobra, no sen-
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tido_ de prejudicar o andamento do seu desenvolvi
mento. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, não 
vejo razão para o retomo do projeto à Comissão de 
Assuntos Económicos. Teríamos de resolver o pro
blema aqui, porque esse programa está perfeitamen
te afinado com o do Governo Federal, do Ministério 
da Fazenda, que acompanhou todo o processo em 
Mato Grosso. Há uma Comissão do Ministério para 
acompanhar todos esses projetes, passo a passo, e 
ela não daria aval para um projeto se não tivesse co
nhecimento do seu desdobramento, da sua aplica
ção. 

Lastimo o fato de que milhares de trabalhado
res foram demitidos e estão aguardando para rece
ber os seus direitos. Isso não vai acontecer, porque 
o Estado não tem condições de pagar-lhes. Manifes
to também meu posicionamento no sentido de que 
esse projeto não retome à Comissão de Assuntos 
Económicos, mas que o aprovemos hoje, por ser de 
alto interesse do meu Estado. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Em votação o Requerimento n" 131, de 1998. Os Srs. 
Senadores que o aprovam queiram pennanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado, contra os votos dos Senadores Car
los Bezerra e Josaphat Marinho, ficando prejudicado 
o Requerimento n2 132, de 1998. 

A discussão da matéria é adiada para reexame 
da Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere
cendo a redação final de proposição, aprovada na Or
dem do Dia da presente sessão, que, nos tennos do pa
rágrafo único do art. 320 do Regimento Interno, se não 
houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N.• 84, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.• 9, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.• 9, de 1998, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar opera
ção de crédito externo com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no 
valor equivalente a até US$155,000,000.00 (cento e 
cinqüenta e cinco milhões de dólares norte-america
nos), de principal, destinando-se os recursos ao fi-

nanciamento parcial do Projeto de Suporte à Refor
ma do Setor Ciência e Tecnologia- PADCT/111. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de feverei
ro de 1998.- Antonio Carlos Magalhães, Presiden
te - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Carlos Patro
cínio - Lucídio Portella - Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N2 84, DE 1998 

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

RESOLUÇÃO N2 , DE 1998 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
terno com o Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento - BIRD, 
no valor equivalente a até 
US$155,000,000.00 (cento e cinqüenta e 
cinco milhões de dólares norte-america
nos) de principal, destinando-se os recur
sos ao financiamento parcial do Projeto 
de Suporte à Reforma do setor Ciência e 
Tecnologia- PADCTnll. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É a República Federativa do Brasil auto

rizada a contratar operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol
vimento - BIRD, no valor equivalente a até 
US$155,000,000.00 (cento e cinqüenta e cinco mi
lhões de dólares norte-americanos), de principal, 
destinando-se os recursos ao financiamento parcial 
do Projeto de Suporte à Reforma do Setor Ciência e 
Tecnologia- PADCT/111. 

Art. 22 A operação de crédito externo a que se 
refere o artigo anterior tem as seguintes característi-
cas: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 
b) executor: Ministério da Ciência e Tecnologia 

-MCT; 
c) mutuante: Banco Internacional para Recons

trução e Desenvolvimento - BIRD; 
d) natureza da operação: empréstimo externo; 
e) finalidade: financiar parcialmente o Projeto 

de Suporte à Reforma do Setor Ciência e Tecnologia 
- PADCT/111; 

f) valor: equivalente a até US$155,000,000.00 
(cento e cinqüenta e cinco milhões de dólares norte
americanos), de principal; 

g) juros: até 0,5% a.a. (cinco décimos por cen
to ao ano) acima da taxa equivalente ao custo dos 
Qualified Borrowings cotados no semestre preceden-
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te a9 período de juros a iniciar, incidentes sobre o 
saldo devedor do principal, a partir da data de cada 
desembolso; 

h) comissão de compromisso: até 0,75% a.a. 
(setenta e cinco centéssimos por cento ao ano) so
bre o montante não desembolsado, contada a partir 
da data de assinatura do contrato; 

i) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte parcelas semestrais, 

consecutivas e iguais no valor de US$7.750,000.00 
(sete milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares 
norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primei
ra em 15 de agosto de 2003, e a última em 15 de fe
vereiro de 2013; 

-dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de fevereiro e 15 de agosto de cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, nas mesmas datas estipuladas para 
o pagamento dos juros. 

Art. 32 A contratação da operação de crédito 
externo a que se refere o art. 12 deverá efetivar-se 
no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, 
contado da data da publicação desta Resolução. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-A matéria vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 SeCretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.2133, DE 1998 

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

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução n.2 9, de 1998, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação 
de crédito externo com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor 
equivalente a até cento e cinquenta e cinco milhões 
de dólares norte-americanos, de principal, destinan
do-se os recursos ao financiamento parcial do Proje
to de Suporte à Reforma do Setor Ciência e Tecno
logia- PADCT/111. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998.
Carlos Patrocínio. 

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

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final de proposição, aprovada na 
Ordem do Dia da presente sessão, que, nos termos 
do parágrafo único do art. 320 do Regimento Interno, 
se não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí
nio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N285, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Reoslu
ção n°12, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 12, de 1998, que autori
za o Estado do Espírito Santo a transferir para a Cai
xa Económica Federal- CEF, débitos junto a institui
ções financeiras privadas, no valor total de 
R$26.041.331,49 (vinte e seis milhões, quarenta e 
um mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e 
nove centavos), apurado em 28 de fevereiro de 
1997, no âmbito do Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de feverei
ro de 1998. -Antonio Carlos Magalhães, Presiden
te - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Carlos Patro
cínio - Lucídio Portella- Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER Nº85, DE 1998 

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

RESOLUÇÃO N2 , DE 1998 

Autoriza o Estado do Espírito Santo 
a transferir para a Caixa Econômica Fe
deral - CEF, débitos junto a instituições 
financeiras privadas, no valor total de 
R$26.041.331,49 (vinte e seis milhões, 
quarenta e um mil, trezentos e trinta e um 
reais e quarenta e nove centavos), apura
do em 28 de fevereiro de 1997, no âmbito 
do Programa de Apoio à Reestruturação 
e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 
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.. O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Espírito Santo autorizado 

a transferir, para a Caixa Econômica Federal - CEF, 
débito junto a instituições financeiras privadas, no 
valor total de R$26.041.331 ,49 (vinte e seis milhões, 
quarenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e 
quarenta e nove centavos), apurado em 28 de feve
reiro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

§ 1º O débito do Estado do Espírito Santo a ser 
transferido para a CEF é composto das seguintes 
parcelas: 

- Banco BMG: R$9.760.578,95 (nove milhões, 
setecentos e sessenta mil, quinhentos e setenta e 
oito reais e noventa e cinco centavos); 

-Banco BMG: R$7.869.705,72 (sete milhões, 
oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinco 
reais e setenta e dois centavos); 

-Banco Fibra: R$7.653.537,63 (sete milhões, 
seiscentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e trinta 
e sete reais e sessenta e três centavos); 

-Banco BCN: R$757.509,19 (setecentos e cin
qüenta se sete mil, quinhentos e nove reais e deze
nove centavos); 

- Totaf. R$26.041.331,49 (vinte e seis milhões, 
quarenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e 
quarenta e nove centavos). 

§ 2º Os valores mencionados no parágrafo an
terior estão apurados à data de 28 de fevereiro de 
1997, e deverão será atualizados até a data do cré
dito de acordo com os critérios estabelecidos nos 
contratos celebrados entre as instituições cedentes e 
aCEF. 

Art 22 O Estado do Espírito Santo pagará a dí
vida à CEF nas seguintes condições: 

a) encargos financeiros: 1,9815% a.m. (um in
teiro, nove mil oitocentos e quinze décimos de milé
simos por cento ao mês) correspondente ao custo 
de captação médio da CEF, acrescidos de 0,5% 
a.m. (cinco décimos por cento ao mês}, calculados so
bre o saldo devedor atualizado e capitalizados mensal
mente, devidos a partir da deliberação dos recursos 
pela CEF ao banco privado correspondente; 

b) comissão de abertura de crédito: 1,5% a.a. 
(um inteiro e cinco décimos por cento ao ano) sobre 
o valor da aquisição do crédito pela CEF, incorpora
da pro rata tempore mensalmente ao saldo devedor 
da operação; 

c) prazo de pagamento: doze prestações mensais 
e consecutivas, vencendo-se a primeira em 30 de janei
ro de 1998, e a última em 30 de dezembro de 1998; 

d) carência: três meses, a·partir da data de as
sinatura dos contratos, sendo que durante a carên
cia os encargos serão capitalizados ao saldo deve
dor. 

§ 1• Os encargos financeiros serão repactua
dos trimestralmente com base no último balancete 
daCEF. 

§ 22 Poderá ocorrer o pagamento antecipado 
da dívida quando da celebração dos contratos e refi
nanciamento das dívidas do Estado do Espírito San
to pela União, no âmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Rscal dos Estados, ao 
amparo da legislação pertinente. 

Art. 32 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e setenta dias, contado a partir da sua publi
cação. 

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

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A matéria vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí
nio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 134, DE 1998 

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

requeiro a dispen.>a de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução n• 12, de 1998, que autoriza o 
Estado do Espírito Santo, a transferir para a Caixa 
Económica Federal - CEF, debitas junto a instituiçõ
es financeiras privadas, no valor total de vinte e seis 
milhões, quarenta e um mil e trezentos e trinta e um 
reais e quarenta e nove centavos, apurado em 28 de 
fevereiro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. -
Carlos Patrocínio. 

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

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

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
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--Áprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final 
de proposição, aprovada na Ordem do Dia, na pre
sente sessão, e que, nos termos do parágrafo único 
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 86, DE 1998 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 13, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 13, de 1998, que auto
riza o Estado do Pará a contratar, junto à Caixa 
Econômica Federal - CEF, operação de crédito 
que consiste na aquisição, pela CEF, de créditos de
tidos por instituições financeiras privadas ao Estado 
do Pará, no montante de R$ 24 .. 211.332,47 (vinte e 
quatro milhões, duzentos e onze mil, trezentos e trin
ta e dois reais e quarenta e sete centavos), valor 
este apurado em 28 de fevereiro de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de feverei
ro de 1998.- Antonio Carlos Magalhães - Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima - Relator - Carfos 
Patrocínio - Lucidio Portella - Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N2 86, DE 1998. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1998 

Autoriza o Estado do Pará a contra
tar, junto à Caixa Econômica Federal -
CEF, operação de crédito que consiste na 
aquisição, pela CEF, de créditos detidos 
por instituições financeiras privadas jun
to ao Estado do Pará, no montante de 
R$24.211.332,47 (vinte e quatro milhões, 
duzentos e onze mil, trezentos e trinta e 
dois reais e quarenta e sete centavos), 
valor este apurado em 28 de fevereiro de 
1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado do Pará autorizado, nos ter

mos da Resolução n2 69, de 1995, alterada pelas 
Resoluções n2s 19, de 1996, e 117, de 1997, e com-

binada com a Resolução n2 70, de 1995, alterada 
pela Resolução n2 12, de 1997, todas do Senado Fe
deral, a realizar junto à Caixa Econômica Federal -
CEF e no âmbito do Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, operação de 
crédito que consiste na aquisição, pela CEF, de cré
ditos detidos por instituições financeiras privadas 
junto ao Estado do Pará, no montante de 
R$24.211.332,47 (vinte e quatro milhões, duzentos e 
onze mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e 
sete centavos), valor este apurado em 28 de feverei
ro de 1997. 

§ 12 O crédito a ser adquirido pela CEF com
põe-se das seguintes parcelas: 

a) no valor de R$19.617.573,81 (dezenove mi
lhões, seiscentos e dezessete mil, quinhentos e se
tenta e três reais e oitenta e um centavos), junto ao 
Banco Industrial e Comercial S.A. - BIC BANCO; 

b) no valor de R$4.593.758,66 (quatro milhões, 
quinhentos e noventa e três mil, setecentos e cin
qüenta e oito reais e sess,;mta e seis centavos), junto 
ao Banco BMG S.A. 

§ 22 Os valores mencionados no parágrafo an
terior estão referenciados à data de 28 de fevereiro 
de 1997, e serão atualizados até a data do crédito 
aos bancos cedentes, de acordo com os critérios es
tabelecidos nos contratos celebrados entre as referi
das instituições e a CEF. 

Art. 22 O Estado do Pará pagará a dívida à 
CEF nas seguintes condições: 

a) encargos financeiros: 2,0428%a.m. (dois in
teiros e quatrocentos e vinte e oito décimos de milé
simos por cento ao mês), correspondentes ao custo 
de captação médio da CEF na data da assinatura do 
contrato, acrescidos de 0,5 a.m. (cin;;o décimos por 
cento ao mês), calculados sobre o saldo devedor 
atualizado e capitalizados mensalmente, devidos a 
partir da data de disponibilização dos recursos aos 
respetivos cedentes; 

b) comissão de abertura de crédito: 1,5% a.a. 
(um inteiro e cinco décimos por cento ao ano) sobre 
o valor da aquisição do crédito pela CEF, incorpora
da, pro rata tempere, mensalmente, ao saldo deve
dor da operação; 

c) prazo de pagamento: doze prestações men
sais e consecutivas, calculadas com base na Tabela 
Price, vencendo-se a primeira em 30 de janeiro de 
1998, as demais em igual dia dos meses subse
qüentes, e a última em 30 de dezembro de 1998; 

d) carência: quatro meses a contar da data da 
assinatura do contrato, sendo que, durante a carên
cia, os encargos serão capitalizados ao saldo devedor. 
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._ § 1".0s encargos financeiros serão repactua
dos trimestralmente com base no último balancete 
daCEF. 

§ 2º Poderá ocorrer o pagamento antecipado 
do saldo devedor desta operação de crédito quando 
da celebração dos contratos de refinanciamento das 
dívidas do Estado do Pará pela União, no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados, na forma do que dispõe a Lei nº 
9.496, de 11 de setembro de 1997. 

§ 3º' As datas estipuladas para pagamento po
-deJ:âe-ser-piOrrogadas para manter correlaçao com-a·

data da publicação desta Resolução. 
Art 3º A autorização concedida por esta Reso

lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e setenta dias, contado a partir da data de 
sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A matéria lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.2 135, DE 1998 

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

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução n.º 13, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos como con
clusão de seu Parecer n.º 56, de 1998, Relator. Se
nador Lúcio Alcântara, com votos contrários dos Se
nadores Vilson.~leinübing, Osmar Dias e Lúdio Coe
lho), que autorizà o-Estado do Pará a contratar, junto 
à Caixa Económica Féãeral- CEF, operação de cré
dito que consiste na aquisição, pela CEF, de créditos 
detidos por instituições financeiras privadas junto ao 
Estado do Pará, no montante de vinte -e quatro mi
lhões, duzentos e onze mil, trezentos e trinta:--e..dois 
reais e quarenta e sete centavos, valor este apuràdo ·- ~ 
em 28 de fevereiro de 1997. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998.
Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre
ciação da Redação Anal. 

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

discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM) -Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Ca
bral. 
__ 9 !?~-..!3EBNARP_Q CABRAL(ffL...,._AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, foi delegada ao Senador 
Waldeck Omelas e a mim a incumbência de trazer 
ao conhecimento do Senado que a Executiva Nacio
nal do PFL acaba de tomar a decisão - por unanimi
dade, devo ressaltar-, de registrar um voto de louvor 
ao Senador Antonio Carlos Magalhães, complemen
tado pela a honra de tê-lo como um dos Líderes dos 
seus quadros, por ter, talvez pela primeira vez na 
história do Congresso, honrado o compromisso, as
sumido com os seus colegas e com a Nação inteira, 
de que a pauta do Senado seria levada a efeito e de
vidamente cumprida. 

O Partido da Frente Liberal quis dar ao conhe
cimento da Nação - e o faz agora, por meu intermé
dio - que o Poder Legislativo, sobretudo o Senado 
Federal, tem uma nova caminhada. Aquele velho 
tempo em que as convocações extraordinárias ser
viam apenas para 'blá-blá-blá" e pagamento de Se
nadores não mais acontece. 

Este registro, que com muita honra faço em 
nome do meu Colega Waldeck Omelas, por delega
ção do meu Partido e agora, também, do eminente 
Senador José Agripino, deve-se ao fato de que os 
homens públicos, lamentavelmente, não têm o reco
nhecimento dos seus contemporâneos. Só os póste
ros fazem-lhes a justiça devida 

Hoje, V. Exl' está tendo esse reconhecimento, 
justo, mais do que justo, porque todos os Senadores 
têm o mesmo valor do voto de V. Exª. Nenhum deles 
lhe precisa ser agradável ou tratá-lo com outra esti
ma. É a justiça que se faz a quem está honrando 
essa cadeira, cujo peso não é fácil. 

De modo que peço a V. Exª, ainda que seja o 
destinatário da homenagem, determine que este re
gistro conste da Ata dos trabalhos, a fim de que a 
História um dia, àqueles que a buscam, saiba encon
trar que o Senado cumpriu o seu dever sob a sua 
Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Obrigado a V. Exª. 
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.. O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB -
ES) -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador José lgnácio. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB -
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr's. e Srs. Senadores, no momento em 
que encerramos esta sessão legislativa de extensa 
pauta - toda ela, ou quase toda, examinada pelo Se
nado Federal -, parece-me que se toma oportuna a 
colocação que farei em nome do PSDB e por dele
gação do eminente Líder Sérgio Machado. 

Sintonizado com a homenagem que o PFL 
acaba de lhe prestar e certamente harmonizado com 
o pensamento de toda a Casa, eminente Senador 
Antonio Car1os Magalhães, o PSDB também levanta 
a sua voz para dizer que V. Exª cumpriu o seu de
ver, conforme, aliás, tem feito ao longo de sua traje
tória como Presidente do Senado Federal e do Con
gresso Nacional. 

Tivemos uma pauta extensa, que parecia de
masiada para um pequeno espaço de tempo. Desde 
o primeiro dia, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, enfrentamos discussões marcantes e fi
zemos reflexões importantes sobre os assuntos da 
pauta. 

Nesta sessão legislativa, aprovamos matérias 
como a Reforma Administrativa, a Lei Pelé, a Lei de 
"Lavagem" de Dinheiro, a Lei de Sigilo Bancário, a 
Lei do Contrato Temporário de Trabalho e a Lei de 
Combate ao Narcotráfico, que é traduzida pelo abati
mento das aeronaves hostis, algo importante demais 
para o País. Deixamos de examinar apenas duas 
matérias - Planos de Saúde e Vínculo Empregatício 
-, porque as Lideranças acordaram que seria neces
sária uma maior reflexão sobre elas. De maneira que 
podemos dizer que V. Ex" cumpriu muito bem o seu 
dever, em cotejo com o que normalmente ocorria em 
outras ocasiões no r.ongresso Nacional e no Sena
do Federal, com exação, espírito público, patriotismo 
e uma alta compreensão do papel nobilíssimo que o 
Senado tem como Casa da Federação e Casa dos 
Estados. V. Exª curnr-;iu o seu dever, mas o fez de 
maneira absolutamente singular, inclusive com a 
ampliação- por mérito, novamente, de V. Exª e do 
eminente Senador José Samey, que presidiu ante
riormente esta Casa - da comunicação interativa do 
Senado com a Nação brasileira. 

V. Exª assumiu um compromisso com toda a 
Nação e o cumpriu, dando a ela uma resposta de 
quem compreende a alta relevância do papel do Se-

nado como Casa Revisora e como peça importante 
na estrutura institucional do poder do País. 

Quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente An
tonio Cartos Magalhães, dizer a V. Exª, em meu 
nome pessoal e em nome do PSDB, que sob sua Li
derança os Senadores compareceram maciçamente 
às sessões - em quase todas elas contávamos com 
um número absolutamente amplo, com a quase una
nimidade dos Senadores, por vezes com oitenta e 
até mesmo oitenta e uma presenças. Com a ajuda 
dos Srs. Senadores, V. Ex" conseguiu concretizar 
um dos nossos grandes objetivos, ou seja, o de cada 
vez mais nos credenciannos perante a Nação brasi
leira como uma Casa que lhe presta serviços de 
muita relevância. 

Muito obrigado. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Srªs. e Srs. Senadores, hoje praticamente es
tamos encerrando o período de convocação extraor
dinária desta Casa. Certamente, a opinião pública de 
todo o País esteve voltada para os trabalhos do Se
nado Federal. 

O processo de comunicação, através da TV e 
da Rádio Senado, agora também na Internet, possi
bilitou a toda a opinião pública do nosso País acom
panhar passo a passo a atuação parlamentar nos 
trabalhos do Senado Federal. 

Esse é um ponto extremamente decisivo, inclu
sive avançando no processo de democratização, na 
atuação do Senado Federal em relação a cada um 
dos Senadores no desempenho do importante papel 
de suas funções. Também o importante trabalho das 
Comissões Técnicas põde ser ressaHado e visto por 
toda a opinião pública. 

Hoje, praticamente no final da Convocação Ex
traordinária do Congresso Nacional, as opiniões for
muladas aqui pelos nossos Senadores demonstra
ram, de forma taxativa, o desempenho exemplar 
desta Casa· 

Contamos com um quorum extraordinário de 
81 Sr's. e Srs. Senadores; freqüência que demons
trou a responsabilidade de cada um nos .dêbates e em
bates de questões fundamentais, às quais, às vezes, 
convergíamos e outras, divergíamos. Túdol isso é extre
mamente salutar para o processo democrático tanto do 
nosso País como para o Senado da Repúblipa. 
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Sr. Presidente, âo fazer essa intervenção, de
sejo' registrar o resultado positivo obtido no desem
penho dos trabalhos do Senado Federal. Certamen
te V. Exª, como Presidente desta Casa, soube, em 
todos os momentos, conduzir o Senado Federal com 
altivez e determinação, procurando sempre realçar a 
capacidade de atuação e desempenho da Casa. 
Aliás, V. Exª sempre defendeu, com altivez, a impor
tância da Câmara Alta do Congresso Nacional. Este 
é um ponto extremamente positivo na atuação de V. 
Exª na Presidência do Senado Federal, que, de for
ma unânime e conjuntural, soube compreender o 
conjunto das ações do Senado Federal em toda a 
sua plenitude. Por isso mesmo V. Exª merece todos 
esses registras de cumprimentos aqui expendidos, 
aos quais também me associo. 

A Presidência do Senado Federal, exercida por 
V. Exª, Senador Antonio Carlos Magalhães, teve um 
papel importante nos resultados desta Convocação 
Extraordinária do Congresso Nacional. V. Exª, com a 
sua presença e participação sempre procurou de
monstrar à opinião pública o trabalho desenvolvido 
pelo Senado Federal. Esse é um 'dado extremamen
te importante para a Presidência da Casa, que tem a 
responsabilidade na direção dos nossos trabalhos. 
V. Exª está sempre na linha de frente em defesa da 
dignidade e da posição deste Poder e, acima de 
tudo, em defesa do processo democrático e no de
bate das questões que dizem respeito aos interes
ses nacionais. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, tivemos 
a oportunidade de participar de embates importan
tes. Divergirmos em relação a algumas decisões que 
consideramos. importantes, como, por exemplo, na 
questão do contrato temporário de trabalho e na da 
Reforma Administrativa. Mas é essa divergência que 
faz com que o Senado Federal mostre à opinião pú
blica que a convergência é extremamente importante 
no momento em que discutimos questões de interes
se nacional. É convergindo e divergindo que estare
mos propiciando a consolidação do processo demo
crático em nosso País. 

Tive a oportunidade, nesta Casa, de discutir to
das essas questões. Aqui compareci a todas as ses
sões desta Convocação Extraordinária. O Senado 
deu um grande exemplo à opinião pública, certa
mente sob a Presidência de V. Exª, Senador Antonio 
Carlos Magalhães. Mais uma vez, o Senado se en
grandeceu perante a opinião pública. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Muito obrigado, prezada Colega 

Com a palavra ao Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, estamos chegando ao termo de um pe
ríodo de fecundas realizações no Congresso Nacio
nal, e, em particular, no Senado da República. 

Sr. Presidente, estou acompanhando os traba
lhos do Congresso Nacional há m;;tis de 30 anos. 
Ora como jornalista, ora como Deputado e como Se
nador da República. Ao longo de três décadas, pou
cas vezes vi o Congresso Nacional ter uma partici
pação tão intensa na vida nacional quanto neste mo
mento. 

V. Exi! já foi homenageado pelo nosso Partido, 
através da sua Executiva Nacional. Todavia, a Lide
rança não poderia deixar de emitir uma palavra de 
cumprimento a V. Exª, aos seus companheiros da 
Mesa Diretora, a todas as Lideranças, às Comissões 
Técnicas, mas, fundamentalmente, a todos os Srs. 
Senadores. 

Mas, Sr. Presidente, tenho dito que tanto os 
povos como as instituições precisam ter líderes for
tes a conduzi-los. Os Partidos têm os seus Líderes, 
mas a Instituição tem por Líder V. Ex", que é o seu 
Presidente. 

Os trabalhos que aqui, portanto, realizamos 
neste período, decorreram, em grande parte, da Li
derança forte de V. Exª e da presença de sua expe
riência no comando desta Casa. 

O Senador José lgnácio Ferreira observou que 
V. Exª foi capaz, foi dinâmico, foi competente em to
das as funções que exerceu na vida - o que é uma 
realidade - e trouxe a sua vasta experiência, ao lon
go de sua vida pública, para a Presidência do Sena
do Federal. E tudo isso tem revertido em benefício 
desta Casa e do Poder Legislativo brasileiro. 

Cumprimento, portanto, V. Ex" por toda esta 
ação do Senado Federal, que honra as instituições 
brasileira e homenageia a todos os Senadores. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eminentes Colegas, nesta fase final dos 
nossos trabalhos da Convocação Extraordinária, 
como Líder do Governo, e em consonância com os 
Senadores que me antecederam, quero registrar o 
pleito de homenagem a V. Exª pelo trabalho que foi 
realizado aqui, bem como a toda Mesa Diretora, e, 
principalmente, aos Senadores que se dedicaram 
com tanto afinco no comparecimento maciço, como 
ocorreu anteontem com a presença de 81 Srs. Se-
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nadqres. Homenageio, também, os relatores e presi
dentes de comissão pelo esforço extraordinário que 
desenvolveram. 

As Lideranças dos Partidos que sustentam o 
Governo tiveram um desempenho que considero 
muito importante, para que tivéssemos esse êxito 
coletivo. Há pouco, tive a oportunidade de registrar 
também o elevado espírito público do nobre Líder do 
Bloco de Oposição, Senador José Eduardo Outra. 

Sr. Presidente, me sentiria até, numa maneira 
de falar muito aberta, tocado pela amizade e admira
ção que hoje tenho por V; Ex". Sou um amigo seu 
pessoal, admirador permanente da sua atitude. Nes
sa convivência que cada vez mais se estreita na 
condição de Líder do Governo e V. Ex" Presidente 
do Senado da República, tenho aprendido lições que 
são fundamentais no exercício da coisa pública. V. 
Ex" em nenhum minuto deixa de lado o interesse pú
blico. V. Ex" tem uma sensibilidade que todos reco
nhecemos e que é fundamental para o homem públi
co que, realmente, tem apreço aos mandatos que o 
povo lhe dedica. Outro dia, tive çportunidade de di
zer, de uma maneira muito especial, que V. Ex", 
como líder inconteste da Bahia, passa para nós, que 
representamos os Estados, um exemplo pennanente 
de amor à terra baiana. Fiz referência, em uma con
versa pessoal, que existe uma carta que lhe foi en
dereçada por um dos homens mais importantes da 
literatura brasileira, o escritor Jorge Amado, que 
acredito seja o elogio maior que todos nós podemos 
fazer. Jorge Amado, que é realmente o maior cronis
ta da vida baiana, que é a vida da Bahia, dentro dos 
seus livros, tributou-lhe uma homenagem que nos 
tocou profundamente, falou por todos os baianos 
que lhe dedicam amor e gratidão. O Presidente An
tonio Carlos, hoje, não é uma figura mais limitada 
aqui ao nosso convívio, S. Ex" é uma figura nacio
nal, mas de uma maneira muito especial. 

Eminente Presidente, quero destacar a sua po
sição de baiano. É notável! Desde o momento da fita 
do Senhor do Bonfim, que com tanto carinho faz 
com que as pessoas que o visitam recebam, V. Ex" 
é a Bahia por inteiro. Da carta de Jorge Amado, da 
foto, com aquelas que representam a baianidade, 
com as suas vestimentas, demonstrando o carinho 
no semblante de cada um; e eu apenas me deteria 
aqui a esse aspecto que para nós é fundamental: V. 
Ex" é um exemplo permanente de amor ao seu Esta
do. Serve para todos nós esse símbolo de baianida
de permanente. E nesses momentos, Sr. Presidente, 
digo em nome do Governo, em nome do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso: a sua atuação nesta 

Casa é fundamental para que o País tenha êxito na 
política económica, tenha respeito ao sentimento de
mocrático. E em nenhum momento, quando é preci
so firmar uma autoridade toda ela postada dentro de 
uma visão democrática, V. Ex" faltou aos seus dita
mes, às suas responsabilidades de Presidente do 
Congresso. 

Portanto, receba aqui, no encerramento dos 
trabalhos extraordinários, que considero, na ética de 
um Líder do Governo, trabalhos notáveis para o País 
e principalmente para o Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, a minha homenagem, 
uma homenagem muito desvestida da condição ofi
cial, mas profundamente sincera no apreço que de
dico ao político e amigo Antonio Carlos Magalhães. 

Meus cumprimentos. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 

-Muito obrigado a V. Ex". 
Com a palavra o Senador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) 
- Sr. Presidente, como dever de todos nós, em 
nome do meu Partido, quero consignar, à guisa de 
balanço, algumas palavras a propósito deste período 
de Convocação Extraordinária. 

Em primeiro lugar, subscrevo a palavra aqui 
proferida pelos Senadores que me antecederam no 
tocante à liderança e à coordenação profícua que V. 
Exª desenvolveu ao longo deste período. Não há 
possibilidade de um processo que envolve uma cole
tividade prescindir da animação de quem tem a fun
ção de presidir os trabalhos. E V. Exª transmitiu essa 
animação no sentido exato da palavra, que significa 
infundir alma, espirita, ou seja, energia a uma tarefa. 

O segundo registro que quero fazer, comple
mentando este, é a propósito do que o Senado Fe
deral pode extrair deste período. Tantas vezes já fo
ram criticados os trabalhos do Congresso Nacional, 
do Senado Federal em particular, em muitas vezes 
tivemos que reconhecer que havia procedência nes
sa crítica. Cada um de nós já viveu essa circunstân
cia e fez bem se avaliou críticas com objetividade e 
com humildade. Mas este é o momento para pedir
mos àqueles que têm o direito e o dever de criticar a 
ação do Senado Federal e do Congresso Nacional 
para que também reflitam sobre o custo-benefício e 
sobre os resultados em termos de eficácia deste pe
ríodo de convocação. Acredito que este período re
sultou em providências, em decisões concretas, 
úteis ao País, não apenas ao Governo que nas ma
térias polêmicas foi vitorioso. O Congresso Nacional 
sempre crescerá quando decidir, às vezes até deci-



FEVEREIRO DE 1998 ANAJS DO SENADO FEDERAL 349 

oir1G.6 mal, mas aí contará com a compreensão da 
sociedade e terá oportunidade de ou revisar ou ate
nuar o erro cometido e será justamente criticado 
qllando procrastinar inconseqüentemente uma deci
são. Sem dúvida alguma, o Congresso Nacional 
como um todo, o Senado em particular, neste perío
do se houve bem, marcado pela capacidade e pela 
efetivação da capacidade de decidir. 

Por isso, além da primeira congratulação, que 
lhe é justamente dirigida, congratulo-me por partici
par deste coletivo que honrou o compromisso de de
cidir, com a falibilidade do ser humano, mas, acima 
de tudo, com o espírito público exigido de uma rep
resentação popular. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sr%. e Srs. Senadores, amanhã oficialmente será en
cerrado o periodo de Convocação Extraordinária. Hoje, 
estamos vivendo o encerramen!o de fato deste pe
ríodo. Amanhã prestarei contas do trabalho aqui rea
lizado. Mas já hoje, na presença dos Senadores, te
nho a dizer que nunca o Senado Federal produziu 
tanto quanto neste período da Convocação Extraor
dinária. Isso se deve principalmente aos Senadores, 
que, com a noção de responsabilidade invulgar, 
mostraram ao. Brasil que o Senado da República 
está em perfeita sintonia para levar a Nação ao seu 
grande destino. É importante que se diga, aqui e 
agora, que isso jamais poderia ser feito se não hou
vesse uma cooperação total dos Senadores. 

De minha parte, sou extremamente grato às 
palavras do Senador Bernardo Cabral, do Senador 
José lgnácio Ferreira, da Senadora Júnia Marise, 
que participa da Mesa e, portanto, trabalhou no êxito 
da nossa Convocação Extraordinária, do Senador 
Edison Lobão, do Senador Elcio Alvares e do Sena
dor Esperidião Amin. Essas palavras são muito im
portantes e me estimulam ao trabalho que procuro 
fazer em consonãncia com todos os Srs. Senadores 
em benefício do País e dando o valor devido a esta 
Casa 

É importante dizer que tudo isso só foi feito por 
causa de todos os Líderes - todos, sem exceção -
que ajudaram no êxito da Convocação Extraordiná
ria, mas, em particular, a uma eficiente atuação do 
Senador Elcio Alvares, que, com espírito de paciéncia, 
com espírito de camaradagem completa com seus Co
legas, pôde convencê-los a um trabalho eficiente. Sem 
os Presidentes das Comissões, não tenamos êxito; 
sem os Relatores da matéria, não teríamos êxito; 
mas sem os Uderes·dos Partidos, muito menos. 

Por isso, quero dizer· que este trabalho é da 
Casa e chamar a atenção, como disse o Senador 
Esperidião Amin, para uma verdade: esta Casa, que 
é o Poder mais transparente da República, que seja 
observada por todos também na sua eficiência. 

Neste período, em trinta dias, realizamos, tal
vez, o que em murros semestres ou até anos não te
nha se realizado nas casas legislativas, não apenas 
do Brasil, mas, do mundo inteiro. Fazendo compara
ção com as proposições aprovadas, com o compare
cimento dos Senadores, com a própria nação norte
americana, vemos que houve maior comparecimen
to, maior rendimento dos trabalhos do Senado do 
Brasil. Isso é importante, porque tenho esses qua
dros e tudo que aqui é criticado acontece, e muito 
mais, nos Estados Unidos. 

De modo que temos que nos orgulhar do traba
lho aqui realizado. O trabalho realizado permite que 
todos os Senadores, sem exceção, possam ir para 
os seus Estados, disputar qualquer cargo eletivo, di
zendo que cumpriram o dever para com o País e os 
Estados que representam. Nenhum Senador andará 
mais cabisbaixo, mas sim olhará para cima e para 
frente, porque não tem pecado a contar em relação 
à opinião pública, em relação a sua eficiência e ao 
seu trabalho realizado nesta Casa. 

Estou feliz! Ainda há pouco, eu estava extre
mamente emocionado com a palavra proferida por 
muitos dos Srs. Senadores, por verificar que esta 
Casa ganha o lugar que merece na Federação. Por 
tudo isso, quero dizer que não sou o artífice! O artífi
ce são V. Ex"s! Agradeço aos Srs. Senadores da 
República o trabalho realizado pelo Brasil! 

Muito obrigado. (Palmas) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

Concedo a palavra ao Senador Lúdio Coelho. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise. 
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, há mais de uma década, milhões de 
brasileiros, necessitados de assistência médica e 
desassistidos pelo Poder Público, vêm usando suas 
parcas economias para contratar planos ou seguros 
de saúde e, assim, tentar garantir um futuro menos 
sombrio para suas famílias. 

O eldorado da Medicina supletiva, no-entanto, 
logo se esvaneceu, ou melhor, revelou-se muito 
mais favorável às empresas prestadoras de serviço, 
que passaram a acumular lucros fabulosos, enquan
to se revelava, a cada dia, mais inacessível aos con
tratantes, os quais passaram a ser contemplados, 
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em. dolorosa Contrapartida às elevadas mensalida
des: com exclusões as mais diversas na cobertura 
da assistência médica, com o estabelecimento de 
longos prazos de carência, com aumentos exorbitan
tes em suas mensalidades e com um atendimento 
cada vez mais precário, sem falar das verdadeiras 
"armadilhas" das cláusulas contratuais. 

A verdadeira orgia que se instalou no campo 
da assistência médica supletiva, que permitia negar 
aos usuários contratantes seus mais elementares di
reitos, chegou a provocar exacerbada revolta, facil
mente avaliada pelo noticiário quotidiano da impren
sa e da mídia nacionaL De fato, os jornais e as emis
soras de rádio e de televisão, diariamente, vêm rela
tando casos de fraudes e de exploração da boa-fé 
ae milhões de cidadãos brasileiros. 

A uns, nega-se direito ao tratamento médico, 
sob a alegação de que não decorrera o prazo de ca
rência; a outros, nega-se a devida assistência, por
que sua moléstia não é coberta pelo plano ou seguro 
contratado; a outros ainda, porque a doença era 
preexistente à assinatura do cot;~trato, e assim por 
diante. Há ainda, curiosamente, a lamentável situa
ção dos contratantes inadimplentes: nessa condição, 
perdem direito aos benefícios dos planos contrata
dos, restando observar que, numerosas vezes, eles 
se tomam inadimplentes em função dos exorbitantes 
aumentos aplicados às mensalid'1des pelas próprias 
seguradoras ou prestadoras de serviço. 

Não raro, esses planos e seguros de saúde, ao 
invés de contribuir para melhorar os padrões sanitá
rios da população, têm ajudado a agravar o quadro 
de doenças. 

Não só os meios de comunicação têm registra
do essa estapafúrdia situação da assistência médica 
supletiva. Seus descalabros podem ser atestados 
pelos órgãos de defesa do consumidor e, não à toa, 
deram origem a dezenas de propostas e projetes so
bre essa matéria, que tramitaram ou ainda tramitam 
no Congresso NacionaL 

Agora, Sr. Presidente, estamos debatendo o 
PL n2 4.425-E, de 1994, que regulamenta a Medicina 
·suplementar. Apesar da celeuma que a matéria tem 
provocado, apesar das infindáveis discussões que 
se travaram e se travam dentro e fora do Legislativo 
e apesar de o projeto teoricamente representar a 
consolidaÇão de numerosas outras iniciativas, não 
temos maiores perspectivas de dar à questão o tra
tamento adequado, eis que as reivindicações unâni
mes do povo brasileiro ainda não foram suficiente
mente contempladas. 

Uma melhor compreensão do que vem ocor
rendo na regulamentação da Medicina supletiva exi
ge uma breve retrospectiva. 

Entre as numerosas queixas dos usuários, des
tacava-se a exclusão de cobertura de despesas no 
tratamento de determinadas doenças. O projeto do 
Senador Iram Saraiva objetivava exatamente proibir 
esta prática. Não proibia toda e qualquer exclusão, 
mas as limitava, de forma a evitar que as empresas 
de saúde e seguradoras, no afã do seu lucro, conti
nuassem a devorar o filé mignon, deixando ao Po
der Público um osso duro de ·roer: as doenças de 
tratamento prolongado ou oneroso, que é o atendi
mento mais complexo. 

Vale lembrar que, ainda hoje, apesar de toda a 
revolta da sociedade brasileira, os planos e seguros 
de saúde, de um modo geral, excluem da cobertura 
o tratamento para os seguintes casos: gravidez, par
to e abortamento; doenças e defeitos congênitos; 
câncer; hemodiálises; assistência odontológica; 
doenças infecto-contagiosas ou decorrentes de epi
demias; doenças profissionais ou decorrentes de 
acidentes de trabalho; transplantes e implantes; le
sões e doenças provocadas por uso de álcool, entor
pecentes e psicotrópicos; fornecimento de remédios; 
e fornecimento de próteses e de órteses para os 
seus filiados. 

Fica, portanto, clara a incoerência, nestes tem
pos de neoliberalismo, de um setor da Medicina que 
pretende conjugar bons resultados financeiros com a 
ausência de risco, ainda que muitas dessas entida
des, teoricamente, não queiram dizer ou se manifes
tar que estão visando ao lucro. Nessas condições, 
impõe-se indagar qual é a responsabilidade s .'lCial 
de uma empresa que se dedica ao sagrado exercício 
da Medicina e que, à menor dificuldade, ao menor 
risco de perda financeira, encaminha seus pacientes 
para o tão criticado serviço público de saúde do nos
so País! 

Mas voltemos ao projeto em questão: o PLS n2 

93. Durante todo esse tempo, ficaram apensados 
numerosos outros projetes que tratavam da Medici
na Supletiva: nada menos que 17 apresentados à 
Câmara - um deles oriundo do Poder Executivo - e 
três outros apresentados a esta Casa. 

Dessa intrincada teia, resultou o substitutivo do 
Deputado Pinheiro Landim, Relator da Comissão Es
pecial, devendo-se observar que tal propositura, se 
tem o mérito de tratar da Medicina suplementar na 
totalidade dos seus aspectos, assemelha-se, curio
samente, ao único dos 17 projetes encaminhados à 
Câmara que teve origem no Poder Executivo. 
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' . .. O substitutivo, lamentavelmente, ignora a pres-
são popular por uma assistência supletiva mais am
pla. Assim, mantém numerosas exclusões de cober
tura, carências despropositada$ e a exclusão de tra
tamento de doenças preexistentes. Vale dizer: se o 
usuário é doente por ocasião da assinatura do con
trato, ainda que não saiba disso, está sujeito a ficar 
sem os benefícios da Medicina supletiva. 

A regulamentação dos planos e seguros de 
saúde é um compromisso que temos para com a po
pulação brasileira; e é um compromisso que se im
põe com maior premência, no momento em que a 
Medicina supletiva amplia sua participação na assis
tência médica, na esteira das deficiências dos servi
ços públicos do País. 

A questão é tão grave que, em seminário reali
zado nesta Casa, no ano passado, dirigentes da As
sociação Médica Americana já advertiram: as em
presas de prestação de serviços nessa área sujei
tam aos seus caprichos não apenas a população be
neficiária, mas também a classe médica, que é coa
gida a optar por procedimentos menos onerosos no 
tratamento de seus pacientes. ' 

Além dessas falhas gritantes, todas prejudiciais 
ao consumidor do serviço da Medicina supletiva, o 
substitutivo, acolhendo proposta governamental, erra 
do ponto de vista técnico, ao submeter todas as enti
dades que atuam no setor - empresas de autoges
tão, cooperativas médicas, sociedades filantrópicas, 
empresas de medicina de grupo, além das segura
doras - à autoridade única do Ministério da Fazen
da. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - No
bre Senadora Júnia Marise, permita-me interromper 
V. EJcl! para solicitar-lhe todo o empenho em ser o 
mais breve possível, porque há vários oradores ins
critos para falar. Agradeço antecipadamente V. EJcl!. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG) - Sr. 
Presidente, cumprirei rigorosamente o nosso tempo. 

Obviamente, é um disparate colocar na mesma 
situação da seguradoras 300 entidades de autoges
tão, 33 cooperativas médicas e 670 empresas de 
Medicina do grupo. Se aprovarmos, tal como está, 
todas essas instituições somente poderão funcionar 
se autorizadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - Susep. Por sua vez, o Conselho Nacional 
de Seguros Privados terá poderes para dispor sobre 
a constituição, organização, capital, patrimônio, esta
tutos etc. de entidades que deveriam estar sob a tu
tela das autoridades sanitárias. 

Apesar de todos esses vícios.e de todas essas 
deficiências, o projeto não poderá ser alterado o 

quanto desejaríamcs para tomá-lo mais democrático 
e consentâneo com os anseios populares. Isso por
que, tratando-SE~ de um substitutivo - embora, con
trariando normas regimentais, não guarde corres
pondência - só poderá ser modificado, pelo Plenário 
desta Casa, por meio de emendas supressivas. Em 
outros termos, e sem qualquer trocadilho com o as
sunto em tela, estamos praticamente "engessados• 
para promover as modificações que se fazem neces
sárias. 

Nessas circunstâncias, toma-se ainda mais im
periosa nossa atuação no sentido de aperfeiçoar o 
substitutivo, suprimindo os dispositivos que possam 
prejudicar milhões de brasileiros usuários dos servi
ços de Medicina supletiva. Desde já endosso as res
salvas anotadas pelo Relator, o nobre Senador Se
bastião Rocha, e conclamo a todos os Senadores 
desta Casa para o derradeiro esforço, no sentido de 
aprimorar a proposta. Apesar de estarmos, como 
disse, 'engessados' para suprimir todas as deficiên
cias do substitutivo em parte apontadas neste breve 
pronunciamento, acredito que o Senado saberá fa
zer dele um instrumento que reduza as desigualda
des entre as partes contratantes e que venha a pro
mover a democratização da saúde em nosso País. 

Com essas considerações, queremos, mais 
uma vez, ressaltar a importância de se permitir que 
esse projeto dos planos de saúde pudesse ter um 
debate mais amplo, mais conseqüente e mais res
ponsável por esta Casa. É importante salientar que a 
regulamentação dos planos de saúde vai repercutir 
de forma objetiva em todos os segmentos da nossa 
sociedade. É exatamente neste momento, em que o 
Senado Federal está debatendo essa questão, que 
chamamos a responsabilidade de todos para que 
possamos aperfeiçoar esse substitutivo e possibílitar 
a melhor democratização do processo e da saúde 
complementar e supletiva em nosso País. 

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

Durante o discurso da Sra. Júnia Mari
se, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE(Cartos Patrocínio) - Con
cedo a palavra ao eminente Senador Ramez Tebet, 
por permuta com o Senador Emandes Amorim, por 
cinco minutos. - · 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.j - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, compreendendo 
as limitações do tempo e agradecendo ao Senador 
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Em~ndes Amorim pela gentileza da cessão, ocupo a 
tribuna antes de viajar para o meu Estado, o que fa
rei aliviado, na profunda convicção de que temos 
cumprido a nossa missão nesta Casa, de que o 
Congresso Nacional fez a sua parte - o Congresso 
Nacional tantas vezes culpado pelo atraso, por acon
tecimentos neste País. 

O Congresso Nacional está redimido; ninguém 
mais pode dele reclamar. O próprio Presidente da 
República, quantas vezes não cobrou do Congresso 
as reformas; agora Sua Excelência as tem. Todas as 
reformas importantes para o País foram feitas: a Re
forma Económica, da qual fui Relator, a Reforma Ad
ministrativa, aprovada pelo Senado da República, 
neste período de convocação extraordinária, a Re
forma da Previdência Social, em primeiro turno, 
aprovada na Câmara dos Deputados. Rcam faltando 
as Reformas Tributária e Política, mas não por culpa 
do Congresso. 

Em meio a tudo isso, Sr. Presidente, Sr-s. e 
Srs. Senadores, o que nos resta? Resta-nos afirmar 
que chegou a hora da operacionalização, chegou a 
hora de agir, chegou a nossa hóra, nós que temos 
todas as garantias e que trabalhamos para o aperfei
çoamento do Estado, do Poder Público; chegou a 
vez do cidadão brasileiro. Essas leis são feitas para 
atender à sociedade. Portanto, chegou a hora de 
olharmos para os principais problemas que estão 
afligindo a Nação brasileira. Não será mais por falta 
de legislação. Mudanças na legislação penal foram 
feitas, para proteger a vida. 

Agora, cumpre ao Estado fazer tudo o que está 
ao seu alcance, executar, colocar operações em ati
vidade, para que vidas não sejam ceifadas. Ontem, 
no meu Estado, uma jovem secretária da Associa
ção dos Municípios do Mato Grosso do Sul foi barba
ramente assassinada com dois tiros na cabeça, 
quando ia buscar seus filhos na escola, à luz do dia 
Agora, cumpre ao Estado defender o cidadão. Não 
será mais por falta de lei; não será mais por falta de 
legislação. 

Falou-se aqui no contrato temporário de traba
lho. É preciso que sejam feitos investimentos para 
gerar empregos, porque aí, sim, estaremos fazendo 
aquilo que chamo de defesa do cidadão. 

Votamos o Código Nacional de Trânsito, que 
com toda certeza será alterado. Temos o Código de 
Defesa do Consumidor. É preciso agir. Colocar isso 
em prática. É preciso cumprir as leis. Está na hora 
de elaborarmos um Código Nacional de Defesa do 
Cidadão, para evitarmos aquilo que aconteceu com 
os aposentados e os pensionistas num banco cre-

denciado para lhes pagar pensões e aposentadorias. 
Quando assisti àquilo pela televisão, fiquei estarreci
do. O Ministro da Previdência Social, naquele mo
mento, deveria ter descredenciado o banco, porque 
isso é uma falta de respeito para com o cidadão. 

Então, Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, 
leis nós temos, mas não podemos mais permitir que 
os bebês continuem morrendo nos hospitais, conti
nuem morrendo nas maternidades; as filas de aten
dimento à saúde ainda são intermináveis em nosso 
País. 

Tudo foi feito pelo Congresso Nacional. Agora, 
as lei devem ser cumpridas. 

E não posso encerrar, Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, sem também unir a minha voz à da
queles que saudaram o Senado da República e o 
Congresso Nacional. 

Houve sessões com a presença dos 81 Srs. 
Senadores, como já foi aqui ressaltado. Ou seja, a 
Casa completa, mostrando que está trabalhando. 
Portanto, podemos -como disse o nosso Presidente 
Antonio Carlos Magalhães - regressar aos nossos 
Estados e dizer, efetivamente, que cumprimos o 
nosso dever. 

Gostaria de render as minhas homenagens ao 
Presidente Antonio Carlos Magalhães e também fa
zer uma confissão, fazendo justiçá a S. Ex". Foi 
aprovado nesta Casa um projeto de interesse do Es
tado de Mato Grosso do Sul, a pedido dos Senado
res desta Casa. Tráta-se de uma solicitação visando 
a realização de uma grande obra, para a qual o Go
vernador está assinando nota de serviço hoje. Isso 
foi aprovado nesta Casa por um acordo de Lideran
ças. Fomos ao Presidente mostrar-lhe a urgência da 
medida e S. Exl' sugeriu que conversássemos com 
os Líderes, a fim de que a votássemos em 48 horas. 
E foi o que aconteceu. Então, meus cumprimentos 
ao Presidente Antonio Carlos Magalhães e a todos 
os Srs. Senadores, de todos os Partidos. No que 
tange a Mato Grosso do Sul, o nosso obrigado, por 
terem sido aprovados todos os nossos pleitos. 

Sr. Presidente, Senador Carlos Patrocínio, é 
grande a amizade que nos une.· Frco contente em 
me pronunciar quando V. EJé-1 está presidindo os tra
balhos desta sessão. 

Voltaremos em março, quando esta tribuna 
será ocupada por todos nós - pelo menos por mim, 
de Mato Grosso do Sul -, para fazermos cobranças 
em defesa dos cidadãos. Não há mais que se quei
xar de faita de legislação; leis, nós temos muitas 
neste País, vamos aperfeiçoá-las. Vamos cobrar, 
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ago.ra, o cumprimento das leis deste País. Essa, se 
Deus quiser, será a nossa missão no nosso regresso. 

Muitas felicidades a todos os colegas e os nos
sos votos para um Brasil próspero, para um Brasil 
feliz, para um Brasil com melhor qualidade de vida 
para as nossas famílias. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A 

Presidência, em nome dos demais membros da Mesa, 
agradece as homenagens prestadas por V. Ex". 

Concedo a palavra à eminente Senadora Be
nedita da Silva. S. Ex" dispõe de cinco minutos. 

A SR! BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Senador Carlos Patrocínio, 
Sr"s. e Srs. Senadores, também gostaria de cumpri
mentar o Presidente, o nobre Senador Antonio Car
los Magalhães, porque, nesta Convocação Extraordi
nária, tivemos não só a oportunidade de votar refor
mas de interesse do Governo como também projetes 
que há anos encontravam-se nesta Casa 

A nossa preocupação não é pura e simples
mente dar uma satisfação, dizendo que cumprimos o 
nosso dever na Convocação Extraordinária, mas 
também chamar a atenção para as matérias vota
das, que trazem um compromisso com o Presidente 
da República, ou seja, o de fazer implementar as po
líticas públicas necessárias para acabar com as de
sigualdades sociais, pois, segundo o Presidente da 
República, essas reformas eram vitais para a sus
tentação de um projeto e para acabar com a injustiça 
social. 

Pois bem, aqui se aprovou matéria dessa natu
reza, conforme o pedido do Governo Federal, apesar 
de nós, da 0posição, termos debatido a questão por 
acreditarmos que seria prejudicial ao povo brasileiro. 
Mas, na verdade, a base de sustentação do Gover
no e também a Oposição fizeram-se presentes nesta 
Casa, como fazem naturalmente, a fim de que as 
matérias fossem votadas. 

O Presidente Antonio Carlos Magalhães tinha 
se comprometido com o Presidente da República e 
com a sociedade brasileira no sentido de que toda a 
agenda da Convocação Extraordinária seria cumpri
da. Dito e feito. Estamos hçje encerrando os nossos 
trabalhos, tendo apreciado todos os itens da pauta. 

Queira Deus que possamos priorizar matérias 
relevantes que ainda se encontram nesta Casa, com 
a mesma ênfase, com a mesma garra com que fize
mos agora, nesta Convocação Extraordinária! 

O Senador Antonio Garlos Magalhães disse 
que podíamos sair daqui de cabeça erguida, para fa-

zerrnos campanha, candidatarmo-nos ou fazer o que 
quiséssemos, por termos cumprido a nossa tarefa. 

Acredito que nós, que detemos um mandato, 
que não somos candidatos e que estaremos aqui, 
nas duas Casas, faremos valer essa conquista, o 
resgate da respeitabilidade e da confiabilidade no 
Congresso Nacional. Vamos fazer valer, vamos dar 
continuidade a isso, a fim de que possamos votar 
matérias que dizem respeito aos direitos humanos, 
aos direitos sociais, ou seja, matérias relevantes que 
venham dar ao trabalhador brasileiro, aos nossos 
idosos, mulheres, crianças, adolescentes, enfim, dar 
a cada um de nós o direito de exercermos a nossa 
cidadania. 

Antes de concluir, Sr. Presidente, gostaria de 
prestar um reconhecimento e uma homenagem ao 
Administrador Fernando Leandro e ao Carnavalesco 
Jerônimo, da Escola Caprichosos de Pilares, que, 
neste ano, tem como enredo o seguinte tema: 'Ne
gra Origem, Negro Pelé, Negra Bené". 

Faço, desta tribuna, os meus agradecimentos a 
essa Escola, que é atualizada e que é reconhecida 
pela população negra do Estado do Rio de Janeiro 
como aquela que, nas décadas de 1920 e 1930, ti
nha os afro-brasileiros como sua base de identifica
ção. 

Essa agremiação tem sido ousada em seus en
redos. Ela não teme; é uma agremiação aberta, 
onde a comunidade pode descer o morro e ali se 
alegrar e se conscientizar. 

Faria eu uma homenagem muita extensa a 
essa Escola de Samba. Como já disse, sua ousadia 
é muito grande. Ela apresenta enredos altamente in
questionáveis e temas questionáveis e compromete
dores. Demonstrando sua coragem, no carnaval 
deste ano, ela homenageará uma figura viva, identifi
cada com um partido político e com uma religião -
sou evangélica. A Caprichosos de Pilares não conta
rá com a minha presença no desfile - e ela sabe dis
so-, quando homenageará também figuras que con
sidero importante: Mandela e Pelé. 

Essa Escola sempre apresenta temas polémi
cos. E sempre faz isso assumindo posições corajo
sas. Como, por exemplo, exigindo "Diretas Já!' em 
1985; enfocou a autonomia cultural em 1986; criti
cando o sistema político em 1987; reafirmando a 
convicção de que "O Petróleo é Nosso" em 1992; ou 
apontando as diferenças sociais no enredo 'Não 
Existe Pecado", em 1993. 

Como se vê, ela levanta questões altamente 
polémicas e consegue aliar crítica e alegria, assu
mindo compromissos de forma descomprometida. 
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Neste ano de 1998, ela apresentará "Negra 
Origem ... •, em que faz referência à nossa Mãe Áfri
ca; ao negro trabalhador, dando um viva ao povo 
brasileiro; à luta negra, corporificada em Mandela e 
em ZUmbi dos Palmares. Ressalta ainda a contribui
ção negra à sociedade, expressa na figura de Pelé e 
chama a atenção para a consciência e para a expec
tativa negra. 

Apresento-me desta tribuna como alguém que 
tem uma profissão de fé diferente da daqueles que 
estarão desfilando na Caprichosos de Pilares, mas 
não posso deixar de reconhecer essa atitude, não 
posso deixar de reconhecer que ela evoca fatos 
atuais e conquista contando a história do Brasil. 

Esse enredo inicia-se com a lembrança da Mãe 
África, destaca seus diferentes povos e etnias, cren
ças, modos, modas e costumes e depois fala da 
diáspora. Atualmente, no Brasil e no resto do mun
do, a luta dos afro-descendentes continua em busca 
da igualdade de oportunidades. Portas foram aber
tas, mas elas não são suficientes e o negro tem 
consciência dessa realidade. Não basta ser livre 
para andar de um lado para outro, é preciso saber a 
direção que se deve tomar. É isso que estará can
tando a Caprichosos de Pilares. 

A Caprichosos homenageia Edson Arantes do 
Nascimento, internacionalmente. conhecido como 
Pelé, a quem nós também prestamos homenagem 
ao votarmos o projeto que ficou conhecido por Lei 
Pelé. Estamos, mais uma vez, reconhecendo desta 
tribuna esse talento do esporte brasileiro, aclamado 
como o "Rei do Futebol'. Que ele possa conservar a 
sua coroa com nobreza, dedicação, modéstia e se
riedade, conduzindo esse Ministério, como tem feito, 
no sentido de investir em melhoramentos que benefi
ciem a base social menos favorecida. 

Acredito que o Ministério Extraordinário de 
Pelé tem feito isso, e ressalto o trabalho que tem 
executado na Vila Olímpica, no Estado do Rio de Ja
neiro, na Baixada Ruminense, na Mangueira e em 
tantos outros lugares. 

Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, reci
tando aqui a letra da música da Caprichosos de Pila
res, cujos autores são Noqyuinha, Rávio Quintino, 
Sidinho da Zoeira, J. 8. e o conhecido Zé Carlos da 
Saara, interpretada por Jackson Martins:: 

"Me embala no teu colo, ó Mãe África 
A chama de Palmares inspirou 
A luta de Zumbi é realidade 
Negro Congo - negra Angola 
Afro-americanizou (com valor) 
Com risos de esperança 

Braço forte que não cansa 
E o negro semeando amor' 
Diz a letra que: 
"Quem tem magia no pé 
É Pelé 
Quem vem na força da fé 
É Mandela 
E a voz que veio de lá 
Da favela 
É da guerreira Bené 
Salve ela 
Segue o negro trabalhando 
Construindo este gigante na raiz 
A bandeira da igualdade 
Desfraldada pelo mundo 
O povo é mais feliz 
A capoeira não é brincadeira 
O som do negro é universal 
Canta a Caprichosos toda prosa 
É a raça negra no seu carnaval. • 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A 

Presidência concede a palavra ao eminente Senador 
Jonas Pinheiro, por cinco minutos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, temos acompa
nhado a crise que o setor de produção de borracha 
natural vem passando no Brasil devido, entre outros 
fatores à forte concorrência de produtos oriundos do 
sudest~ asiático, onde recebem elevados subsídios 
diretos e indiretos. 

Esses subsídios, que chegam a cerca de 70% 
no preço final, aliados às vantagens concedidas por 
aqueles países à exportação, possibilita~ que a bor
racha natural importada chegue ao Brasil a um preço 
inferior ao nosso custo interno de produção, desesti
mulando a produção nacional. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os pre
ços recebidos pelos produtores nacion~is ~ara '7 ~ar
racha natural produzida no País têm s1do 1nsuf1c1en
tes para assegurar a Jucratividade mínima. Tal fato 
vem gerando uma profunda crise social nesse s~g
mento produtivo, deixando os produtores e os senn-
gueiros em situação de penúria. . 

O agravamento desse quadro, aliado ao inte
resse de se proceder à desregulamentação do seta;. 
de acordo com os princípios da política macroecono
mica adotada, levou o Governo Federal a encami
nhar ao Congresso Nacional projeto de lei que dis
põe sobre a concessão de subvençãc;> econômi~ 
aos produtores de borracha natural e a revogaçao 
da legislação então em vigor. 
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.. Após um profundo debate e um amplo proces
so de negociações, esse projeto foi aprovado pelo 
Congresso Nacional e devidamente sancionado pelo 

. Presidente da República, em 12 de agosto do ano 
passado. 

Segundo o projeto aprovado, o Poder Executi
vo concederá subvenção económica aos produtores 
nacionais de borracha natural, correspondente à di
ferença entre o preço de referência das borrachas 
naturais e o dos produtos congéneres no mercado 
internacional. Essa subvenção será por um período 
de oito anos, limitada a R$0,90 por quilo de borracha 
comercializada e terá um decréscimo de 20%, a 
cada ano, em seu valor. 

Para arcar com esses custos, segundo a lei 
aprovada, o Governo Federal deverá inserir, anual
mente, no Orçamente Geral da União os recursos 
necessários. . 

Entretanto, 1?-iientavelmente estamos assistin
do a uma situação ~e desinteresse por parte do Go
verno Federal e a ÍJ~a· manifestação de absoluto 
descaso com os produtores de borracha natural do 
Brasil. _.- ' 

Em primeiro lugar, porque o Orçamento Geral 
da União não contempla os recursos necessários ao 
pagamento da subvenção econômica a esses produ
tores. Para 1998 estão alocados apenas R$19,4 mi
lhões, montantl:) que representa cerca de 40% do 
necessário para o presente exercício. 

Em segundo lugar, porque, apesar de estar
mos em meados ou quase final de fevereiro, as nor
mas e os procedimentos administrativos para o pa
gamento da subvenção económica não foram con
cluídos e se encontram pendentes de providências 
no Ministério da Agricultura e do Abastecimento 

Em terceiro lugar, porque - o que é mais grave 
e preocupante - a Secretaria do Tesouro Nacional 
não disponibilizou esses recursos, impedindo que os 
produtores recebam a subvenção a que têm direito 
por lei. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos tido 
oportunidade de estar sempre com produtores de 
borracha natural, até porque Mato Grosso, o Estado 
que representamos nesta Casa, é o segundo maior 
produtor nacional do produto. Temos avaliado a si
tuação em que se encontram os produtores, há qua
se dois meses sem vender a sua produção. É fácil 
imaginar a gravidade da situação em que eles se en
contram. 

Além do mais, agora que a crise do sudeste 
asiático provocou uma desvalorização das moedas 
da região frente ao dólar, houve uma queda nos pre-

ços da borracha no mercado internacional. Toma-se, 
assim, mais atrativo para as empresas consumido
ras adquirir o produto externamente. Com isso, avil
tam-se os preços dessa matéria-prima no mercado 
interno. O reflexo imediato é que as empresas con
sumidoras estão oferecendo em torno de um dólar 
por quilo da borracha natural, ou seja, apenas 40% 
do valor da borracha vendida com a subvenção. 

Estranhamente, o Governo Federal não cum- · 
pre o dispositivó· da lei aprõvada e, o que é mais gra
ve, de uma lei cuja iniciativa foi do próprio Governo 
Federal. 

Como decorrência, diversos produtores come
çam a suspender a coleta de látex de seus seringais, 
abandonando-os por considerá-los inviáveis econo
micamente, e a fechar usinas de beneficiamento de 
borracha. Em Mato Grosso, foram fechadas as usi
nas de beneficiamento de Cáceres e Sinop, desem
pregando cerca de 150 trabalhadores. Em São Pau
lo, duas outras importantes usinas encontram-se 
com as suas atividades paralisadas. Tal fato nos dá 
o direito de pensar que os produtores de borracha 
natural do Brasil não estejam sendo considerados 
pelo Governo Federal. Dá-nos também o direito de 
pensar que, na realidade, o propósito do Governo 
Federal, ao apresentar o projeto de lei, era o de, 
simplesmente, desregulamentar o setor, eliminar a 
política nacional de borracha existente e as salva
guardas nela contidas em favor dos produtores. 

É bom que se esclareça, Srs. Senadores, que 
essa desregulamentação já se deu com o início da 
vigência da lei, enquanto que a subvenção referente 
a 1998 ainda não se efetivou. 

Sr. Presidente, tivemos a responsabilidade de 
relatar essa matéria aqui no Senado; participamos 
ativamente das negociações com o Governo Federal 
e com os representantes dos produtores de borra
cha natural. Posicionamo-nos pela aprovação do 
projeto de lei e, agora, assistimos a essa situação de 
descaso, que desmoraliza e coloca em descrédito 
não somente o Governo Federal como também o 
Senado Federal e a Câmara dos Deputados, enfim, 
o próprio Congresso Nacional e seus integrantes. 

Temos pautado a nossa postura no Congresso 
Nacional pela intransigente defesa dos interesses da 
agricultura brasileira, principalmente das Regiões 
Norte e Centro-Oeste, e, por compromisso partidário 
e pessoal, temos dado a devida sustentação política 
ao Governo Federal. 

Entretanto, fatos como o que acabamos de re
latar deixam-nos numa constrangedora situação 
diante dos produtores de borracha natural. Por isso 
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exige de nós a manifestação de protesto à atitude de 
desrespeito, desatenção com esse importante seg
mento produtivo nacional. 

Para finalizar, apelamos ao Presidente Fernan
do Henrique Cardoso que exija a imediata reparação 
dessa distorção, determinando o cumprimento das 
suas decisões, promessas e da legislação que pro
pôs e sancionou, pois ele próprio havia recebido os 
representantes dos seringueiros e dos produtores, 
quando assegurou-lhes que as medidas necessárias 
para resguardar o setor seriam implantadas. Não 
fica bem ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
após esse alerta que fazemos, permitir um boicote 
às suas decisões, o descumprimento de suas pro
messas e o desgaste de sua imagem frente ao Con
gresso Nacional, os 50 mil seringueiros e 5 mil pro
dutores de borracha natural do nosso País. 

Com a palavra o Senhor Presidente da Repú
blica. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Caries Patrocínio) -

Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Senador 
Júlio Campos, por permuta com o Senador Geraldo 
Melo. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, no dia de hoje, 
12 de fevereiro de 1998, às 16h, estará ocorrendo 
em Cuiabá o lançamento da construção da Usina 
Termelétrica de Cuiabá, por meio da Empresa Pro
dutora de Energia, EPE. Esta empresa estará reali
zando, no distrito industrial de Cuiabá, o lançamento 
do primeiro projeto de uma usina termelétrica para 
vender energia do sistema privado para as Centrais 
Elétricas de Mato Grosso, através da compra da Ele
tronorte. 

Esse projeto é de vital importância porque 
muda a economia do Mato Grosso, que neste ano 
teria algum déficit no setor de abastecimento. Mas, 
com a inauguração dessa termelétrica, prevista, na 
sua primeira etapa, para novembro deste ano, com 
cerca de 150 mil KV As, e em outras duas etapas, 
perfazendo um total até o ano 2000 de 480 mil 
KVAs, vamos abastecer o Mato Grosso, inicialmen
te, nessa primeira etapa, em 1998, com o sistema de 
fornecimento através de óleo diesel e, na segunda e 
terceira etapas, já com gás, proveniente da Bolívia. 
Será um ramal do gasoduto Brasil-Bolívia, que vai 
sair de Santa Cruz da La Sierra, na sua linha mestra, 
até Corumbá, Campo Grande e São Paulo, saindo 
uma diversificação de Santa Cruz para Santo Inácio, 
São Matias, na fronteira de Mato Grosso com a Bolí-

via, Cáceres e, em seguida, Cuiabá. Com isso, den
tro de três anos, teremos energia gerada a gás no 
território mato-grossense. 

Tive a honra de ser convidado pela Diretoria da 
firma Enron Engenharia S/A, que é a matriz da Em
presa Produtora de Energia, EPE, para essa soleni
dade. Não posso comparecer em virtude dos traba
lhos do Senado Federal. Mas a minha contribuição 
foi dada desde o início desse processo. 

Ocupo a tribuna do Senado para esclarecer 
aos meus adversários políticos de Mato Grosso, 
principalmente ao Governador do Estado, Dante de 
Oliveira, que teve a insensibilidade, em uma entre· 
vista ocorrida ontem, em Cuiabá, de afirmar que este 
Senador não tinha nada a ver com esse processo, 
que eu estava querendo tirar proveito político dessa 
empresa produtora. Não é verdade. Vejam bem o 
que dizem os Anais da Assembléia Legislativa de 
Mato Grosso, na audiência pública realizada no dia 
30 de abril de 96, do dia em que foi discutir a forma
ção de uma joint venture entre o Governo de Mato 
Grosso, a Cemat, e a firma Enron norte-americana, 
que se constituiu, posteriormente, na EPE. 

Dizia o Dr. Roberto Yukai, Presidente da Firma 
Black & Weatch Engenharia, que é associada da En
ron aqui, no Brasil, em seu pronunciamento registra· 
do nos Anais daquela Casa: 

'Chegamos à conclusão, naquela épo
ca, logo após a eleição de 94, antes de 
aproximar um novo governo, que ainda esta
va em organização, nós achamos melhor 
conversar com uma pessoa que já conhecia 
muito esse problema de Mato Grosso •. que é 
o ilustre Senador Júlio Campos.' Palavras 
do Dr. Roberto, Presidente dessa grande 
empresa. 

'Então, o escritório do Dr. Eliezer Ba
tista pediu uma audiência com o Sr. Júflo 
Campos e eu fui até o Senador, em outubro 
de 1994, na 1" Secretaria do Senado Fede
ral, onde discutimos esse problema. O Se
nador - não estou querendo elogiá-lo publi· 
camente - nos recebeu com extrema cordia
lidade e discutimos esse problema de inte
gração infra-estrutura!, transportes, teleco
municações e, principalmente, energia de 
Mato Grosso. E ele, percebendo essa impor
tância do Projeto de Integração entre Mato 
Grosso e Bolívia, pessoalmente, me disse: 
'Dr. Roberto, você vai ter que falar com os 
novos governantes que vão tomar posse 
agora em janeiro' - já que o mandato do 
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meu irmão, o Governador Jaime Veríssimo 
de Campos, terminava no dia 31 de dezem
bro próximo -, e se ofereceu, pessoalmen_te, 
para agilizar um contato cqm os novos go
vernantes. 'Agora, como ele está muito ocu
pado formando o seu governo, por que você 
não fala com os seus principais assessores, 
que são a Srª Inês de Oliveira e o Sr. Ar
mando de Oliveira?' Eu até pedi ao Senador: 
"Senador, será que o senhor não poderia fa
zer essa ligação para mim?' E o Senador 
Júlio Campos, na minha frente, ligou para a 
Secretária Inês de Oliveira e marcou uma 
audiência para mim", ou seja, para o grupo 
empresarial, que iniciou contato para a im
plantação dessa usina termelétrica em Mato 
Grosso. 

Portanto, quero esclarecer aos eleitores de 
Mato Grosso, ao povo mato-grossense, que o convi
te que a Enron fez para o Senador Júlio Campos vi
sitar aquele projeto e participar da festa de lança
mento não é mais do que justo, porque fui eu que, 
em outubro de 94, aqui da 1~ Seéretaria do Senado 
Federal, no gabinete que, hoje, é ocupado pelo Se
nador Odacir Soares, o primeiro introdutor, porque 
fiz a ligação entre essa grande empresa norte-ameri
cana com a Cemat. 

Agora quem está adquirindo a energia em 
Mato Grosso é a Eletronorte, órgão do Ministério das 
Minas e Energia, cujo Ministro, Raimundo Brito, é do 
PFL e se empenhou, de corpo e alma, para viabilizar 
a política energética de Mato Grosso. Orgulho-me 
em dizer que é um Ministro do PFL. A política ener
gética do Brasil é comandada pelo PFL brasileiro. 
Nós comandamos, no Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, o Ministério das Minas ~ 
Energia; a Eletrobrás, pelo seu Presidente, Dr. Rrmi
no Sampaio, também indicado pelo PFL, principal
mente pelo grande Senador Antonio Carlos Maga
lhães; a Eletronorte, cujo Diretor Robério Garcia é li
gado a Mato Grosso, um profundo conhecedor dos 
problemas energéticos do Estado e que fez todo o 
possível para que a Eletronorte adquirisse a energia 
da firma Enron e pudesse, com isso, viabilizar o pro
blema de energia do nosso Estado. 

Nesta oportunidade, quero dizer que, com mui
ta honra, participamos desse projeto, ajudamos a 
viabilizá-lo, e é uma pena que não possa estar pre
sente à solenidade de hoje. Mas, tenho certeza, Sr. 
Presidente, que, no final do ano, quando será inau
gurada oficialmente esse usina, o povo mato-gros-

sense já terá reconhecido o nosso trabalho nas ur
nas, no dia 4 de outubro próximo. 

É com satisfação que quero dizer que ajudei a 
viabilizar esse projeto e estaremos ajudando todos 
os empreendimento cujo objetivo seja beneficiar o 
Estado de Mato Grosso. Por isso, tenho certeza ab
soluta de que teremos resolvido o problema energé
tico do Estado graças ao nosso Partido, o PFL. 

Cumprimento os diretores da Enron e da EPE 
por esse acontecimento que se realizará hoje à tarde 
na capital mato-grossense. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Leonel Paiva, 
por cinco minutos. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, nesses cinco mi
nutos, quero abordar alguns assuntos. Em primeiro 
lugar, gostaria de comentar que o convite recebido 
pelo nobre Senador Júlio Campos, pela EPE e pela 
Enron, traduz o sentimento do povo do Mato Grosso, 
porque V. ~ merece ser convidado e mereceria es
tar presente inclusive, já que o mérito de mais este 
empreendimento em Mato Grosso, dentre tantos ou
tros, é de V. E~. 

O Sr. Júlio Campos (PFL-MT) - Obrigado. 
O SR. LEONEL PAIVA {PFL-DF) - Sr. Presi

dente, Srªs. e Srs. Senadores, nesta sessão de des
pedida, com a presença de 7 4 Srs. Senadores, que
ro falar de duas ausências, a do Senador Mauro Mi
randa e a do ex-Govemardor de Minas Gerais e Se
nador Francelina Pereira, que estão, neste momen
to, encerrando uma solenidade em Uberaba, cidade 
tão bem administrada pelo jovem e competente Pre
feito Marcos Montes Cordeiro. 

Essa solenidade tem dois objetivos de altíssi
ma relevância para o desenvolvimento da minha 
querida Uberaba: a assinatura do Protocolo de Inten
ções para Implantação do Projeto de Agroindústria 
Integrada de Processamento de Madeira Refloresta
da pela Satipel Minas Industrial Ltda, que coloca 
Uberaba no campo da produção de celulose e a as
sinatura de convênio para agregação das escolas da 
Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba 
- Fumesu -à Universidade do Estado de Minas Ge
rais - UEMG. Sei, inclusive, que V. E~. Sr. Presi
dente Carlos Patrocínio, é responsável pela implan
tação de faculdades na minha cidade de Uberaba, o 
que reconheço e agradeço. 

Essa solenidade, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, contou com a presença do Governador 
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Edu<l,rdO Azeredo, sensível às causas do Triângulo 
Mineiro - eu continuo achando que o Triângulo Mi
neiro deveria ser um Estado. Mas, de qualquer for
ma, reconheço que dois governos de Minas Gerais 
tiveram pela região uma atenção especial: o ex-Go
vernador e Senador Francelina Pereira e o atual Go
vernador Eduardo Azeredo. 

Faço esse registro, parabenizando a iniciativa 
do Prefeito Marcos Montes Cordeiro. 

Um outro assunto, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, diz respeito à aprovação por esta Casa, no 
dia de ontem, do nome do General-de-Exército José 
Enaldo Rodrigues Siqueira, para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decor
rente da aposentadoria do eminente General-de
Exército Antonio Joaquim Soares Moreira. 

O General-de-Exército Antonio Joaquim Soa
res Moreira continuará exercendo, até sua aposenta
doria, o cargo de Ministro-Presidente do Superior 
Tribunal Militar, merecendo meus cumprimentos, 
bem como de toda a sociedade brasileira, pelo belís
simc trabalho que vem desemp\mhando à frente da
quela egrégia Corte, inserindo~a no contexto da 
atualidade vivida pela sociedade brasileira, cons· 
ciente dos direitos da cidadania e dos deveres de 
cada cidadão para com sua pátria. 

O futuro Ministro foi indicado por meio da Men
sagem n2 127 do Senhor Presidente da República e 
é possuidor de todas as qualificações que o creden
ciam a exercer com brilhantismo e competência o 
cargo ao qual foi alçado. 

Servidor público militar de longa e bem-sucedi
da carreira, o General-de-Exército José Enaldo Ro
drigues de Siqueira sentou praça em 27 de fevereiro 
de 1984, tendo, desde então, percorrido brilhante 
carreira, que culminou com sua promoção para o ge
neralato em 31 de março de 1986; quatro anos de
pois (31/3/90), foi promovido a General-de-Divisão e, 
em 25 de novembro de 1994, tornou-se General-de
Exército. 

Ressalte-se no currículo do General-de-Exérci
to José Enaldo Rodrigues de Siqueira o exercício, na 
condição de Oficial-General do Exército Brasileiro, 
das funções de Chefe do Estado-Maior do Comando 
Militar da Amazônia, de Comandante da 12• Brigada 
de Infantaria Motorizada, de Diretor do Ensino Pre
paratório e Assistencial, de Diretor de Formação e 
Aperfeiçoamento, de Subcomandante e Subdiretor 
de Estudos da Escola Superior de Guerra, de Vice
Chefe e Chefe do Departamento de Engenharia e 
Comunicações e, por fim, de Secretário de Ciência e 
Tecnologia. 

O General-de-Exército José Enaldo Rodrigues 
de Siqueira teve, ainda, sua carreira profissional 
abrilhantada com inúmeras condecorações nacio
nais e estrangeiras. 

Parabéns e sucesso ao novo Ministro! Para
béns e cada vez mais realizações pessoais ao Minis
tro que sai, General-de-Exército Antonio Joaquim 
Soares Moreira, de quem reconheço competência, 
probidade e conhecimento. 

Sr. Presidente, encerro minhas palavras regis
trando também a competência que o Senado Fede
ral teve sob a batuta da atual Mesa Diretora, coman
dada pelo eminente Senador Presidente Antonio 
Carlos Magalhães. Competência do Senado por in
teiro no trato do interesse desta Nação neste perío
do de Convocação Extraordinária. Já foi ressaltada 
aqui a presença maciça de todos os membros desta 
Casa, o que possibilitou a discussão, análise, con
cordâncias e discordâncias, votos a favor e contra e 
a aprovação de medidas da maior relevância no con
texto nacional. 

Dedico também uma palavra de reconhecimen
to à postura, à ética e ao equilíbrio político da Oposi
ção desta Casa, na pessoa do Líder que se retira 
José Eduardo Outra e também na pessoa de quem o 
substituirá no Bloco de Oposição, o eminente Sena
dor Eduardo Suplicy. 

Aprendi muito. Com muitos, muitos me<>"10, 
aprendi como fazer; com poucos, infelizmP~~::. a 
como não fazer. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

Cor"::!:::lo a palavra, por cinco minutos, ao eminente 
Senador Ernandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
Sr's. e Srs. Senadores, para comemorar o bom tra
balho que realizamos nesta convocação, eu gostaria 
de apresentar à Casa dois projetas interessantes. 
Um deles refere-se à questão dos endividamentos. 
Trata-se de uma espécie de Proer para pessoas físi
ca e jurídica. Se existiu um programa de auxílio aos 
bancos, às privatizações, aos Estados e Municípios, 
evidentemente deve-se pensar em algo que benefi
cie outros segmentos. 

O cidadão hoje está endividado junto aos ban
cos oficiais. Se o Governo Federal socorreu os ban
cos, que de repente faliram por causa da má admi
nistração dos seus gerentes, das suas direções, por 
que não aprovarmos um projeto que beneficia os 
empresários? 
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.. Há poucos instantes, um Senador repre
sentante do Mato Grosso fez referência às empre
sas da borracha que estão quebradas. Para se re
constituírem - a maioria deve ao Banco do Brasil, à 
Caixa Económica Federal ou a outros bancos oficiais 
·, essas empresas, como tantas outras, mereceram 
o socorro que o Governo Federal concedeu através 
do Proer. Em se tratando de pessoas físicas, pedi
mos um financiamento com prazo de cinco anos, ca
rência de dois anos e taxa de juros de 12% ao ano. 
No caso das empresas que devem junto ao sistema 
financeiro, solicitamos que sejam beneficiadas com 
um prazo de oito anos, um período de carência de 
oito e uma taxa de juros de 12%. 

Tenho certeza de que esse projeto vai ao en
contro do interesse de todo o povo brasileiro - do 
povo deficitário, é claro! -, sejam eles representantes 
de empresas ou de pessoas físicas. 

Se aprovado esse projeto autorizativo pelo Se
nado Federal, evidentemente o Presidente da Repú
blica dará essas prerrogativas também às pessoas 
físicas e jurídicas. 

A prorrogação desse pagamento é o prazo que 
as empresas tê·m para se reabilitarem, já que não 
têm acesso a financiamentos, já que não têm acesso 
a novos créditos. Com esse prazo de carência, terão 
tempo de se recuperar e voltar a funcionar, assegu
rando os empregos dos trabalhadores. 

Deixo a justificativa do projeto como discurso 
para que seja transcrito nos Anais da Casa. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Sr. Presidente, atualmente, podemos observar que a polfti· 

ca económica do Governo Federal, a fim de garantir a manuten

ção da estabilidade de preços, tem levado a situação extrema

mente difícil, do ponto de vista financeiro, o empresariado nacio

nal. 

De fato, a política monetária restritiva acabou afetando as 

empresas tanto do ponto de vista da demanda sobre seus bens e 

serviços, assim como sobre a sua possibilidade de levantar recur

sos para capital de giro à taxa de juros compatfveis com a sua re

ceita. 

Assim, registrou-se. principalmente a partir de outubro de 

1997, uma redução da demanda, associada a uma elevação dos 

custos. 
Não podemos deixar de destacar que tal situação, a que 

está submetido o setor produtivo nacional, pode vir a causar uma 

verdadeira depressão econõmica, com a elevação substancial do 

nível de desemprego, e, conseqüentemente. a deterioração do 

conjunto das relações sociais. 

É nesse contem que, ao apresentar esta lei de renegoci;; 

ção de dívidas de empresas junto ao Sistema Financeiro Público 

Federal, busco resguardar o conjunto da economia nacional de 

uma retração que sena desastrosa para o país, destruindo grande 

parte de seu capital produttivo. 

Destaque-se também qua a lei ora apresentada estabelece 

critérios e parâmetros para que as empresas possam se benefi

ciar da renegociação de suas dívidas. Com isso, busquei evitar 

que ocorressem exageros e arbitrariedades no processo de rene

gociação. 

Ressalte-se, por último, que as condições financeiras, a 

que estaria submetida a repactuação dos contratos de dívida, 

buscam tão somente garantir o valor reai do poder de compra da 

moeda. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V. 
Ex" será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao eminente Senador 
Eduardo Suplicy, lembrando que S. Ex" ainda dispõe 
de quatro minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda nesta 
manhã, abordei matéria concernente ao sistema elé
trico brasileiro e a maneira açodada como o Governo 
Fernando Henrique Cardoso realizou inúmeras pri
vatizações nesse setor. 

Estranhamente, ontem, o próprio Presidente 
criticou os riscos do monopólio privado, que ocorre 
em detrimento da população. "No momento em que 
se privatiza, é preciso evitar o monopólio privado e 
impedir que ele aja em detrimento dos interesses do 
consumidor", disse ontem o Presidente perante a 
Federação Nacional do Comércio Varejista de Com
bustíveis. 

Ora, não foi o seu Governo quem tanto estimu
lou, que inclusive incumbiu o BNDES de ajudar os 
diversos grupos privados a adquirirem empresas, 
como a Light e outras e que agora estão causando 
tantos transtornos à população brasileira? 

Comentei as declarações do Presidente da 
Eletrobrás, Firrnino Sampaio, que, na Câmara dos 
Deputados, falou sobre a lucratividade da empresa e 
relatou como conseguiu, em parceria com a iniciativa 
privada, realizar investimentos e como isso acaba 
tendo uma outra vertente a partir dessas diversas 
privatizações. 

Outra justificativa utilizada pelo Governo Fede
ral para promover as privatizações é a necessidade 
de se estabelecer a competitividade no setor elétri
co. Mas sabemos que esse argumento, na maioria 
das vezes, não passa de uma falácia. Ilude apenas 
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os Q.ue desconhecem que energia elétrica é um dos 
"monopólios naturais" e que, por isso mesmo, é pra
ticamente impossível estabelecer competitividade 
neste setor. 

Senador Carlos Patrocínio, quando temos os 
fios de um poste ligados à nossa residência, nós não 
o substituímos pelos de outra companhia se porven
tura verificamos que aquela empresa não está pro
cedendo bem. 

O que já está ocorrendo e tende a se aprofun
dar, se o processo não for interrompido, é a transfor
mação de monopólios estatais em monopólios priva
dos, deixando a população à mercê dos interesses 
de grandes grupos particulares, os quais visando 
apenas aos lucros promovem a redução de custos 
por meio de cortes de pessoal, aprofundando o de
semprego e degradando o atendimento e a qualida
de dos serviços. É o que está acontecendo no caso 
da Ught e da Ce~ - como na Companhia Energética 
do Mato Grosso, a qual se referia há pouco o-Senador 
Júlio Campos, que teve o seu número de empregados 
reduzido de 2.500 para 1.500. O Senador Júlio Cam
pos teme uma grande deterioração do serviço. 

O exemplo do Estado de São Paulo ilustra o 
que ocorreu com o setor de energia elétrica no Bra
siL Inicialmente, existiam em São Paulo várias pe
quenas e médias empresas privadas de eletricidade, 
que, graças à falta de investimentos, acabaram nas 
mãos do Estado. Nos anos 60, o Governo Estadual 
resolveu unificar essas empresas e fundou a CESP. 
Tal decisão teve várias motivações. Primeiro, queria 
se evitar que São Paulo continuasse importando a 
maior parte da energia indispensável para seu de
senvolvimento. Segundo, o diálogo das pequenas 
empresas com o Governo Federal era muito difícil e 
desvantajoso para o Estado. Finalmente, havia ur
gência em conseguir grandes financiamentos para 
alavancar a construção de usinas elétricas. 

Nos últimos anos, a empresa cumpriu seu pa
pel, construindo várias hidrelétricas e propiciando, 
com maior oferta de energia, um acentuado desen
volvimento para São Paulo. Todavia, o uso político 
da CESP levou-a a endividar-se além de sua capaci
dade para com isso tocar um faraónico programa de 
investimentos. Além disso, determinadas obras fo
ram superiaturadas. Para completar o quadro, as ta
rifas foram achatadas. 

Entretanto, no Estado de São Paulo, assim 
como no Governo Federal, o programa de privatiza
ção mais parece uma comédia de erros. Inicialmen
te, a Secretaria de Energia anunciou o fracionamen- · 
to das três empresas estaduais- CESP, Eletropaulo 

e CPFL - em mais de uma dezena de empresas, 
fato que não ocorreu. A CPFL foi vendida inteira. As 
cisões da CESP e da Eletropaulo são polémicas, 
tendo como resultado várias ações na Justiça impe
tradas por seus acionistas minoritários, que se consi
deram prejudicados. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - No
bre Senador Eduardo Suplicy, permita-me interrom
per V. Ex!! para prorrogar a sessão por mais três mi
nutos, a fim de que V. Ex!! possa concluir o seu pro
nunciamento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP) -
Como se sabe, o Governo estadual pretende subdi
vidir a CESP em uma distribuidora e quatro gerado
ras, e a Eletropaulo em duas geradoras, uma distri
buidora e uma transmissora. Como o Governo esta
dual ainda não conseguiu explicar ao mercado o fun
cionamento do setor depois das cisões da CESP e 
da Eletropaulo, várias perguntas permanecem sem 
resposta. Com quem fiCará o passivo-da CESP, que é 
de mais de R$12 bilhões? Será que o Governo esta
dual, a exemplo do Governo Federal, vai absorvê-lo? 
Quais as regras para os geradores e distribuidores? 
Enquanto tais explicações não vêm, o preço das ações 
da CESP caiu mais de 40%. Hoje, elas estão sendo 

. negociadas a 25% de seu valor patrimoniaL 
Apesar dos burocratas governamentais dize

rem o contrário, a lógica do mercado vai novamente 
na direção da verticalização das empresas. Para 
tanto, basta olhar o que está acontecendo com as 
distribuidoras privatizadas. Todas estão comprando 
usinas existentes ou fazendo parcerias para a cons
trução de novas térmicas. Ou seja, todas, sem exce
ção, buscam a verticalização. Quem conhece o setor 
sabe que nessa atividade é fundamental ser grande 
e buscar ganhos de escala para ter sucesso. O Go
verno do Estado de São Paulo e o Governo Federal, 
mesmo com esses exemplos, insistem em esquarte
jar suas empresas e vender os pedaços a grandes 
grupos. Como explicar tais fatos? 

Outro exemplo da pressa do Governo em se 
desfazer das empresas federais de geração de ener
gia elétrica é a tentativa de acelerar o processo de 
privatização das Centrais Elétricas do Sul do Brasil 
SA- Eletrosul. Para que isso ocorra, várias irregula
ridades vêm sendo cometidas e os direitos dos acio
nistas minoritários têm sido praticamente ignorados. 
Como ilustração do que estamos afirmando, basta 
observarmos o ocorrido nas assembléia gerais ex
traordinárias convocadas para promover a cisão da 
empresa. O prazo dado para que fosse feita a análi
se da documentação sobre a cisão, correspondente 
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a 4rn volume de mais de 800 páginas, foi de uma 
horà, de apenas uma hora. Na mesma oportunidade, 
foi feita a indicação de uma empresa de consultaria 
que não constava do edital de licitação do BNDES 
PND/CN - 01/97. As atas das assembléias de acio
nistas realizadas não foram publicadas, prejudicando 
a necessária e ampla divulgação das decisões acor
dadas. Esses são apenas alguns exemplos do que 
está ocorrendo na pressa da privatização: atas que 
caracterizam um total desrespeito às leis e ao equilí
brio das decisões dos Três Poderes. 

É bom que se diga que não estamos emitindo 
um juízo geral sobre a conveniência de privatizar ou 
não as empresas do setor elétrico. Apenas estamos 
demonstrando a fragilidade dos argumentos utiliza
dos pelo Governo na defesa de sua posição. A priva
tização pode até ser, e muitas vezes é, defensável. 
Mas não da forma como vem ocorrendo no caso das 
empresas do setor elétrico. 

É preciso assinalar, Sr. Presidente, que, mes
mo nos Estados Unidos da América, onde a maior 
parte da economia está em mãos privadas e onde 
há um capitalismo consolidado, todas as grandes e 
médias empresas hidrelétrícas são de controle esta
tal. Acredito mesmo que o presidente da Aneel, José 
Mário Abdo, não está bem informado a respeito do 
assunto, porque não levou isso em consideração on
tem, na exposição que aqui fez. 

Enquanto isso, dentro da visão de que o Esta
do deve minimizar as intervenções no setor privado 
- princípio liberal que é aplicado no Brasil de forma 
casuística, conforme as conveniências dos grandes 
grupos económicos -, o Governo "lava as mãos" e 
"deixa o barco correr", numa verdadeira profissão de 
fé de que esses são apenas problemas passageiros 
e de que o mercado se encarregará de fazer a situa
ção voHar à normalidade. 

É imprescindível que o Governo demonstre 
que estamos errados e que o que tem ocorrido no 
Rio de Janeiro não é apenas o prenúncio do que 
está por acontecer no resto do País - e temo, mes
mo, que venha a acontecer em São Paulo. É neces
sário que 'sejam apresentadas garantias de que o di
reito dos consumidores será resguardado, de que a 
venda das empresas elétricas trará benefícios para 
toda a sociedade e não apenas para um pequeno 
grupo de grandes investidores. O Governo tem a ob
rigação de apresentar à sociedade, no mais curto 
espaço de tempo -e refiro-me a este mês -, o novo 
.ra~~lr> institucional para o setor elétrico, suas van
tagens e desvantagens, e os ganhos que a Nação 
terá com sua implantação. 

Quero conduir com um alerta, Sr. Presidente: 
muitas das empresas privatizadas não estão cum
prindo o cronograma de investimentos anunciado e 
isso está levando a uma deterioração acelerada dos 
serviços. A sociedade deve ficar atenta e não aceitar 
a cômoda desculpa de que as falhas hoje apresenta
das são decorrência dos longos anos em que elas 
foram geridas pelo Estado. Devemos lembrar que os 
lucros, bem como as demissões no setor elétrico 
nunca foram tão elevados. Não podemos ficar ape
nas nas justificativas e muHas, temos que ter meca
nismos que obriguem as empresas a reinvestirem 
seus ganhos e a solucionarem os problemas causa
dos pela desmedida sede de lucros. Um setor funda
mental como o de energia elétrica não pode ficar su
jeito a experiências administrativas. 

Fico pensando, Sr. Presidente, como seria tra
tado o presidente da Aneel, José Mário Abdo, se re
petisse, nas ruas do Rio de Janeiro, o discurso que 
fez ontem perante a CAE. Fico extremamente preo
cupado, porque suas palavras estão muito distantes 
da realidade prática sob a qual os moradores do Rio 
do Janeiro tanto estão sofrendo devido à pressa e à 
sofreguidão com que o Governo realizou as privati
zações nesse setor. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Não 

há mais oradores inscritos. 
O Senhor Presidente da República enviou ao 

Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.531-
15, adotada em 5 de fevereiro de 1998 e publicada 
no dia 6 do mesmo mês e ano, que "AHera dispositi
vos das Leis n"s 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 
8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de feve
reiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, autoriza o Poder Exe
cutivo a promover a reestruturação da Centrais Elé
tricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS e de suas 
subsidiárias, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

TitUlares 

Edison Lobão 
RomeroJucá 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

Frr ;•-·, .~eto 
Joel de Hollanda 

GersonCamata 
canos Bezerra 
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PSDB 

José Serra Sergio Machado 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

José Carlos Aleluia 
Paulo Bomhausen 

PFL 
Suplentes 

Raul Belém 
Osvaldo Coelho 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Luís Roberto Ponte 
Paulo Lustosa 

Ricardo Rique 
Djalma de Almeida Cesar 

PSDB 
Salvador Zimbaldi Itamar Serpa 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Felipe Mendes 

PFL 
Valdemar Costa Neto 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-2-98- designação da Comissão Mista
Dia 13-2-98- instalação da Comissão Mista 

Até 11-2-98- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 20-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 7-3-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Será 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os 

Srs. Senadores José Bianco, Renan Calheiros, Ca
sildo Maldaner, Guilherme Palmeira e Otoniel Ma
chado enviaram discursos à Mesa para serem publi
cados, na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Exªs serão atendidos. 
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL - RO) - Sr. Presi

dente, Sr's. e Srs. Senadores, em recente pronun
ciamento nesta casa, relatei a situação de endivida
mento do Banco do Estado de Rondônia - BERON, 
causado pelos juros extorsivos que vem pagando à 
Caixa Econômica Federal, desde que sofreu inter-

venção do Banco Central, em fevereiro de 1.995, a 
pedido do Governador Valdir Raupp. 

Naquela ocasião manifestei que se as direto
rias do Banco Central e da Caixa Econômica não to
massem providências para reduzir, em pelo menos 
50%, a absurda taxa de juros que vem sendo cobra
da, tenciono adotar o caminho judicial para impedir 
que o povo de Rondônia continue sendo vítima des
te verdadeiro assalto, com o qual não se preocupa o 
Governador do Estado, pois não sairão de seu bolso 
os recursos para pagar esse rombo, que será pago 
com o suado trabalho desta e das próximas geraçõ
es de cidadãos rondonienses. 

Na medida em que não se pronunciaram, nem 
o Banco Central, nem a Caixa Econômica e muito 
menos o Governo de Rondônia, encaminhei docu
mento ao Procurador-Geral de Justiça de meu Esta
do, Dr. Ivo Scherer, para indagar a respeito da possi
bilidade do Ministério Público impetrar Ação Civil Pú
blica contra aquelas instituições. 

Para maior esclarecimento das sr-s. Senado
ras e dos Srs. Senadores, que têm demonstrado 
grande preocupação com a situação de insolvência 
para o qual estão caminhando a grande maioria das 
Unidades da Federação, encaminho à Mesa, para 
que faça constar dos anais do Senado Federal, de 
acordo com o que dispõe o Regimento Interno, cópia 
do documento que enviei ao Procurador-Geral de 
Justiça de Rondônia, acompanhado da planilha de 
juros pagos pelo BERON à Caixa Económica Fede
ral nos últimos três anos. 

Muito Obrigado 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. JOSÉ BIANCO EM SEU DISCURSO: 

PRESVCODIRIOF. NO 087/98 

A Sua Excelência o Senhor 

Sanador José Bianco 

Senado Federal 

Brasüia-DF 

Porto Velho, 3 de fevereiro de 1998 

Raf.: Solicitação de infonnações sobre o endividamento do 

Baron. 

Senhor Sanador. 

Em resposta ao OF/GSJB/561/97, de 2·12-97, enviado por 
V. Ex.1 a esta Banco do Estado de Rondônia- BERON, tendo em 

vista a autorização do Banco Central do Brasil, estamos encami

nhando, anexa, p(anilha contendo as infonnações solicitadas. 

Na certeza da termos atendido o pleito de V. Ex.1 , reitera

mos protesto de estima e consideração. - Vanderlel Lopes Cor

rêa, Presidenta- Sérgio Alvas Perllo. Diretor. 
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DEMONSTRATIVO DE CAPTAÇAO E DEPESAS 
FINANCEIRAS COM A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

POSICÀO EM R$ 
MES/ANO MEDIA TAXA DESPESAS 
----··--------ºA~"'!:~ÇÃÇI ________ MEDIA _____ FINANCElRAS 
FEV/95 - O O 

-~f'Rt~i5 ~~ 21.496.695 ·--- · ·4.7967. · --- fõ31:129 
ABR/95 -- -21:747~647-· ----------4:57ã5- --~---· 995.725 
MAI/95 .. "34~261:364"~-- ---- 5.0462 ·-··. --·- 1.728.898 
JUN/95 --- . - - '4Q.1/1.429 4.6122 -- 1.852.802 
JUU95 -- .. -- 39.947619 4.6403 ... -· 1.853.681 
AG0/95 - 50.282.608 4 4439 - 2.234.514 
SET/95 --_ .§7.125.ooo: 3:5485 2.381.929 

.. OUT/95 76.619.048 3,4351 2.631.937 
. __ NOV/95 . --85.350.000 · 3.1398 2.679.857 

DEZ/95 8<f.6dD.õõQ .. --- 3,3120 2.801.969 
JAN/96 _ _ _ .. 8~.000.009 · 3,3962 2.920. 728 
FEV/96 89.168.421 3,0123 · 2.686.011 
MAR/96 98.338.095: 2.8893. 2.841.297 
ABR/96 ' 108.150.000; 3,0487' 3.297.170 
MAI/96 102.636.364 I 3,0691 3.149.962 
JUN/96 99.842.105 i 2,9620: 2.957.295 
JULJ96 99.608.682! 3,0789: 3.066.812 
AG0/96 100.000.000! 3,0958: 3.095.771 
SET/96 100.000.000 I 3,0006 I 3.000.642 
OUT/96 I 100.000.000 I 3,0337 i 3.033.666 
NOV/96 100.000.000 j 2, 7525 i 2752.546 
DEZ/96 1 00.000.000 I 2,8575 i 2857.457 
JAN/97 98.409.092! 2,8590 l 2813.542 
FEV/97 117.999.5501 2,61341 3.083.747 
MAR!97 128.684.210 2,6587! 3.421.299 
ABR!97 145.618.533 2,79181 4.065.328 
MAI/97 160.099.165 2. 7072 I 4.334.127 
JUNI/97 166.861.377 2.7715i 4.624.565 
JUU97 178.434.477 2,9015 i 5.177.264 
AG0/97 187.189.903 2,6372: 4.936.655 
SET/97 202.499.601 2,6958: 5.459.023 
OUT/97 213.695.086 2.7500 5.876.602 
NOV/97 215.699.703. 4,1139· 8.873.713 

____ ..,;_D=Ec::ZJ:...:9c:..7 _____ -.....:2:::2:6::.:..:·8:::6.::.2.:.::9~4.:::0..:..: _____ ...:.4-:...:1.:::3:::86::._ ____ 9_.3_8_9_.0_3"'"'-i8 

·-·---:;:;-;~-;;-;-------·----..-~----------:;-:;;.,.-;;n;;--=;-;c:;-1 
TOTAL _l 117.906.711 
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OF/~SJB/049198 

A Sua Exa o Sr. 

Dr. IVO SCHERER 

Procurador-Geral de Justiça 

Av. Sete de Setembro, 1044 

78916-000- Porto Velho-

Sr. Procurador, 

Brasilia, 11 de fevereiro de 1998 

Para conhecimento de V. Exa, anexo cópia de planilha 

que me foi encaminhada pela própria diretoria do BERON, onde 

ficam confirmadas as denúncias que tenho levantado acerca do 

absurtlo que vem ocorrendo nesses três anos em que o Banco 
vem sendo administrado pelo Banco Central, a pedido do Gover

nador Valdir Raupp. 

É possível notar que em março de 1995, logo após a pos

se do atual Governador, o Banco do Estado de Rondônia tinha 

um "furo" de caixa de R$ 21.496.695,00, cujo saldo negativo foi 

crescendo mês a mês, alcançando em Dezembro do ano passa
do a absurda soma de R$ 226.862.940,00, quase onze vezes a 

mais ou um acrêscimo de 1.100%. 

Observe-se que o "furo• de caixa de quase 227 milhões de 

reais junto à caixa Econõmica Federal !;Ião é único, pois o BE

RON capta recursos diretamente junto ao Banco Central e, duran

te algum tempo, captou recursos junto ao Banco do Brasil. 

De notar, ainda, que o BERON pagou, nesses três anos, 

somente para a Caixa Económica Federal 118 MILHÕES DE 

REAIS, o que nos leva a deduzir que, além disso, outros 87 MI

LHÕES DE REAIS foram havidos de OUTROS prejuízos, que é a 
diferença entre o •socorro• prestado entre março de 1995 e De

zembro de 1997. E ainda há que se somar os valores pagos de 

juros ao Banco Central e ao Banco do Brasil, cujos dados ainda 

não estão em meu poder. 

Chamo a atenção, também, para outro absurtlo inaceitá

vel: trata-se do valor da "taxa média" de juros pagos pelo BERON 

à Caixa Econõmica Federal, principalmente considerando-se que 

em todo o período vivemos uma economia estabilizada e que não 

há qualquer risco para aquela insfituição federal, vez que o Esta
do já firmou protocolo de renegociação da dívida com a União, ou 

seja, o T escuro Nacional é que pagará à Caixa Econõmica, con
forme afirmei em recente pronunciamento no Senado. 

No último discurso afirmei que o BERON causava prejuf-

- zos ao povo rondoniense da ordem de 200 MIL REAIS por dia, in
clusive sábados, domingos e feriados. Mas errei, pois, conforme 

se vê pelo documento oficial, em todos os dias do mês de dezem

bro o prejufzo foi 312 MIL REAIS por dia, num total de 9 MILHõ

ES E 400 MIL REAIS! Pasme, V. Exa, isso representa mais do 

que toda a arrecadação de todos os Municípios do Estado, à ex

ceção de Porto Velho. 

Fica evidente, pelos dados de março de 1995, que seria 

perfeitamente possível salvar o Banco, se houvesse intenção de 

fazê-lo. 

De outro lado, se não houvesse, como de fato não houve 

essa vontade, era de se esperar que o Governador do Estado exi

.gisse do Banco. do Central maior agilidade na soiução para o 

Banco Estadual, por exemplo, com seis meses de intervenção, 

prazo mais que suficien1e para que os interventores conheces

sem a situação interna do BERON. 

Nessa ocasião, o 'buraco" e<a de aproximadamente R$ 

50.000.000,00, o equivalente a 12% dos R$ 400.000.000,00, a 

que deve chegar agora o prejuízo. 

Irresponsabilidade do Governo do Estado e irresponsabili

dade do Banco Central. 

Certamente, a rnaior irresponsabilidade é do Governador, 

pois é a ele que cabe gerir os bens e os interesses do Estado. 

No último pronunciamento e atJavés de ofícios apelei aos 

Presidentes do Banco Central e da caixa Económica Federal 

para que sejam revistas, em pelo menos 50%, as taxas de juros 

cobradas do BERON, sob pena de pleitear essa diminuição do 

prejufzo pelas vias judiciais. 

Como sequer recebi qualquer resposta daquelas Autorida

des aos meus apelos, venho indagar de V. Exa se não é o caso 
de se impetrar AÇÃO CIVIL PÚBLICA, contia o Banco Central, a 

caixa Econômica Federal e o Governador do Estado, e se o Mi

nistério Público, represerrtado por V. Exa. está áosposto a adotar 

referida medida, compe1ente que é essa Instituição, nos termos 

da Constituição Federal. 

Não tenho dúvida de que, se assim agir, o Ministério Públi· 

co estará, uma vez mais, honrando sua his1õria e, certamente, 

também, mais 001a vez. reoebendo os aplausos e o respeito do 

pow rondoniense. 

Ciente da preocupação de V. Exa. em relação à preserva
ção dos direitos e do patrimõnio do cidadão, pennaneço no 

aguardo da superior manffestação do ilustre Procurador-Geral e 

reitero protestos de elevada consideração e respeito. - Senador 

José Blanco. 

P.S.- lnfonno que darei publicidade a esta ofícios saus 

O SR. RENAN CALHEIROS {PMDB-AL) - Sr. 
Presidente, S~s. e Srs. Senadores, Alagoas passa 
por uma reformulação estrutural nunca vista em toda 
sua história. O Estado que sofreu na pele uma gama 
quase infinda de injustiças, hoje luta para fazer pre
valecer a vontade de construir urna sociedade justa, 
com o cidadão sendo respeitado por suas virtudes e 
méritos. 

Neste processo, entendo que é preciso criar 
novas fontes de renda para a população. E o cami
nho hoje mais seguro é o turismo. Alagoas tem tudo 
para ser um grande centro produtor de cultura e la
zer. Tem belezas naturais estendidas por todo o lito
ral; tem a história batendo nas pedras de Penedo e 
na Serra da Barriga, em União dos Palmares; tem o 
berço da República Brasileira na cidade de Marechal 
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Deodor6 e no distrito de lpioca, onde nasceu o Ma
rechal de Ferro, Roriano Peixoto. 

Estes são alguns breves exemplos do que tem 
Alagoas. No entanto tenho que falar também de 
suas carências. 

Falta-lhe uma política mais agressiva na divul
gação de seu potencial turístico. Carece ainda de 
uma inserção mais conseqüente na política de turis
mo nacionaL 

Hoje, por exemplo, se discute o barateamento 
das passagens aéreas no Brasil. Há pouco convivía
mos com o absurdo de ver o custo de uma viagem 
ao exterior bem mais barato que a visita a qualquer 
capital do Nordeste. O governo reagiu usando como 
arma a liberação dos vôos charter. O problema é 
que hoje apenas uma companhia, a Fly Unhas Aé
reas, opera exclusivamente com este tipo de vôo. E 
suas duas aeronaves estão comprometidas nas ro
tas Brasília-Natal-Brasília e Brasília-Fortaleza-Brasí
lia. 

ATAM, que ainda disponibiliza poucas aerona
ves para este serviço, fez recentemente um convê
nio com a Buriti Turismo para criar uma linha sema
nal de vôo charter entre Brasília e NataL 

Mesmo assim o governo já tem o que comemo
rar. O turismo no Nordeste se tomou viável e já não 
é responsável por parte do desequilíbrio na balança 
comercial. Dados divulgados recentemente mostram 
que o turismo interno superou o externo nesta última 
temporada. 

O sucesso é tanto que o governo designou o 
Secretário de Política Económica do Ministério da 
Fazenda, José Roberto Mendonça de Barros, para 
estudar novas medidas que reduzam ainda mais o 
preço das viagens aéreas e, conseqüentemente, do 
turismo interno. 

Estes benefícios oficiais, infelizmente, não che
garam a Alagoas. Pelo que tenho lido nos jornais, 
nenhuma empresa se dispôs ainda a baratear as 
passagens para Maceió, dando um novo incentivo a 
esta atividade tão vital para o desenvolvimento do 
nosso Estado. 

O mesmo vem acontecendo com outras regiõ
es. Há pouco tempo, o Senador Bernardo Cabral 
protestava desta tribuna contra o que chamou de 
discriminação à Amazônia. E, nesta ocasião, ele cul
pava diretamente o Departamento de Aviação Civil 
pelo fenômeno. Mas, segundo ofício encaminhado 
ao senador amazonense pelo tenente-brigadeiro-do
ar Massao Kawanami, Diretor-Geral do DAC, 'todo o 
território nacional pode ser beneficiado com as tari
fas promocionais oferecidas pelas empresas aé-

reas•. E explica: "Outras medidas tomadas por este 
Departamento, como 'a livre negociação dos vôos 
charter' ou a 'redução das tarifas de infra-estrutura 
aeroportuárias para vôos promocionais' também va
lem para todo o BrasiL' A mesma opinião foi expres
sa pelo Ministro da Aeronáutica, Lélio Lobo Viana, 
em entrevista ao jornal 'Correio Braziliense' do últi
mo dia 02 de fevereiro. 

Nesta mesma entrevista, aliás, o Ministro se 
mostra preocupado com a possível abertura para 
que empresas aéreas estrangeiras operem entre ci
dades brasileiras. Ele diz que isso em nada ajudaria 
no barateamento do preço das passagens, já que os 
mesmos estão presos a custos operacionais inter
nos. 

Neste caso, vale a pena retomar a discussão 
sobre o custo BrasiL É preciso reduzir os juros, 
criando mecanismos que possibilitem maior competi
tividade às nossas empresas. 

Voltando à questão do turismo, por tudo que li, 
parece-me que está havendo uma falta de interesse 
das empresas aéreas em estender os descontos 
promocionais e os vôos charter a Maceió. Isso dei
xa-me duplamente estarrecido. Primeiro por saber 
que hoje Alagoas é um dos Estados que oferecem 
maior número de opções e estrutura turísticas do 
País, potencial este ignorado solenemente pelas em
presas. Por outro lado, surpreende-me a insensibili
dade dos empresários para com o processo de soer
guimento do Estado. Justo no instante em que en
frentamos com denodo todos os imensos problemas 
que nos acometem, os empresários negam seu sen
so de solidariedade. 

Há poucos dias estive com o Presidente da 
Embratur, Caio Carvalho. Dele consegui o compro
misso de ajudar na divulgação do turismo alagoano. 
Também me comprometi em conseguir recursos go
vernamentais para a ampliação do aeroporto de Ma
ceió. Creio que esta é uma atitude concreta de enca
minhamento da questão. 

Disponho-me a lutar ainda por outras ações, 
como conseguir para Alagoas uma escola que habili
te profissionais na área do turismo. Também vou 
buscar formas para a construção de um centro de 
convenções em Maceió, bem como a formalização 
de um calendário de eventos para a baixa tempora
da. De minha parte, a luta está apenas começando. 

Termino este breve pronunciamento, formali
zando um apelo aos empresários do turismo, sobre
tudo aos donos de companhias aéreas: olhem Ala
goas com carinho, pois é nesta hora que ela precisa 
da solidariedade de todos. E como paga, oferece um 
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dos_ mais belos litorais do mundo e a simpatia ine
rente a um povo corajosamente empenhado em dar 
a volta por cima e mudar seu destino. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) -

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, não se pode 
servir a dois senhores! Esse é um preceito bíblico 
pleno de bom senso e que reclama observância. En
tretanto, há quem queira contrariar esse princípio. 
Seja por má fé, seja por má interpretação da lei, ou 
pior - seja por dubiedade da norma, o critério da ra
zoabilidade vem sendo ignorado. Refiro-me, Senho
ras e Senhores Senadores, à cobrança de contribui
ção sindical que a CNA - Confederação Nacional de 
Agricultura vem cobrando erroneamente de peque
nos agricultores. 

Trata-se da seguinte situação, como me relata 
a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Palmitos, Santa Catarina: A CNA, entidade patronal, 
tem cobrado contribuição sindical de pequenos la
vradores do Município, sem que esses trabalhadores 
rurais sejam filiados a qualquer sindicato ligado a tal 
confederação. E mais: anexa à Guia de Cobrança, 
vem uma ameaça do Presidente daquela entidade, 
nos seguintes termos: 

"Cumprindo essa obrigação, você esta
rá evitando a inclusão de seu nome na lista 
de não pagadores. Estes serão acionados 
com as medidas cabíveis de cobrança judi
cial, em respeito à pontualidade dos que pa
garam corretamente. • 

Com muita propriedade se revolta o Sindicato 
de Trabalhadores Rurais de Palmitos contra esse 
tipo de cobrança feita a seus associados. 

Esse é um problema, Senhoras e Senhores 
Senadores, que remete à própria interpretação que 
se dá à legislação sobre contribuição sindical. Veja
mos quais são os pontos controversos e qual a solu
ção mais adequada. 

Trata-se do instrumento previsto nos artigos 
578 e seguintes da CL T - Consolidação das Leis do 
Trabalho com o nome de Imposto Sindical e que re
cebe uma denominação mais apropriada - de Contri
buição Sindical- no Decreto-Lei n2 27, de 1966. Ela 
tem caráter compulsório, ou seja, qualquer membro 
de categoria profissional ou económica é obrigado a 
pagá-la. Trata-se de uma herança do atrelamento 
dos sindicatos ao Estado, e tem uma complexa es
trutura de cobrança e de repartição de receitas. 

Embora muitos sindicatos, federações e confe
derações se tenham insurgido contra esse instru
mento, ele persiste em nosso sistema de repre-

sentação dos trabalhadores e de empresários. 
Quando da Constituinte de 88, houve uma tentativa 
de vincular a cobrança de contribuição sindical ape
nas a quem estivesse formalmente filiado a uma en
tidade sindical. No art. 82, inciso IV, está previsto 
que •a assembléia geral fixará a contribuição ( ... ) 
para custeio do sistema confederativo da repre
sentação sindical respectiva". A idéia original era dar 
um fim à antiga contribuição compulsória. Mas, infe
lizmente, continuou constando, no mesmo inciso, 
que essa cobrança fixada em assembléia se dará 
"independentemente da contribuição prevista em 
lei". Quer dizer, persistiu o atrelamento, com a per
missão da cobrança compulsória, que já era prevista 
em lei. 

Posteriormente à promulgação da Constituição 
de 88, por meio de medida provisória, o G.ovemo 
tentou dar um fim à cobrança, mas o projeto de con
versão - que previa a extinção gradual desse instru
mento - acabou sendo vetado, e ..• voltou-se à situa
ção de antes. 

Essa é uma discussão que este Congresso 
precisa ter coragem de enfrentar, que é a extinção 
da cobrança de contribuição sindical compulsória. 

Mas os problemas legais não residem só nesse 
instrumento, como nos relata o Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Palmitos: trata-se da definição de 
quem se enquadra como "trabalhador rural" e quem se 
enquadra como "empresário ou empregador rural". 

Vejamos o que determina a lei; no caso, o art. 
1° do Decreto-Lei n2 1.166, de 1971: pertencem à 
categoria de "trabalhador rural" tanto aquele que tra
balha como empregado quanto o que, proprietário 
ou não, trabalha individualmente, em regime de eco
nomia familiar. Já o "empresário ou empregador ru
ral" é aquele que, mesmo sem empregados, explore 
área superior a um módulo rural da respectiva re
gião. Se explora menos de um módulo rural, contri
bui para a Confederação dos Trabalhadores na Agri
cultura - CONTAG; se explora área superior a um 
módulo rural, para a Confederação Nacional de Agri
cultura- CNA. 

Ora, essa definição é, no mínimo, casuística. É 
irreal e desprovida de qualquer sentido, levando-se 
em conta o perfil da agricultura neste País. É incor
reta tanto do ponto de vista trabalhista quanto da 
perspectiva económica. É, além do mais, politica
mente contraditória, tendo em vista a defesa dos in
teresses das categorias envolvidas. Às entidades 
dos "trabalhadores rurais" compete defender os inte
resses da respectiva categoria. Às entidades dos 
empresários, patrões, grandes proprietários, igual-
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mente, incumbe defender os interesses de seus as
sociados. E, convenhamos, com a estrutura fundiária 
de nosso País, esses interesses têm sido, no mais 
das vezes, antagónicos. Não me deterei na análise 
da concentração de terras, nem tampouco da luta 
que se trava pela posse da terra, nem narrarei os 
inúmeros conflitos envolvendo, de um fado, "traba
lhadores rurais" e, do outro, "empresários e empre
gadores rurais", pois esses fatos são por demais co
nhecidos. Basta lembrar o antagonismo reinante, 
pois "trabalhadores sem-terra" querem ser "proprie
tários"; pequencs •proprietários" querem mais terra 
para dividir com a família; e os chamados "proprietá
rios-empresários• querem conservar seus domínios. 

Pois bem, agora vejamos a situação reinante 
no Sul do País, onde há um grande número de pe
quenas propriedades exploradas pelas fammas, vol
tadas para garantir a subsistência, em que o traba
lho é feito em tennos de mútua dependência e cola
boração. Tais famílias são compostas de "trabalha
dores rurais", uma vez que esse é o conceito que se 
opõe, na lei, ao de "empresário ou empregador ru
ral". E, atentem, SrAs. e Srs. Senadores: mesmo que 
a terra da família exceda a um módulo rural, eles 
continuam a ser "trabalhadores rurais" e, como tal, 
precisam se defender; nessa condiçãq, devem se fi
liar às entidades que representem seus interesses; 
identificando-se com esses interesses, devem contri
buir para o sindicato de sua eleição, que, no caso de 
Palmitos,' é o Sindicato de Trabalhadores Rurais. 

Mas não é isso que ocorre, conforme nos rela
ta o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmi
tos: fá, independentemente da condição e da filiação 
das pessoas, a CNA - entidade dos empresários e 
empregadores rurais - quer cobrar anuidades dos 
pequenos. E, mais: ameaça-lhes com medidas judi
ciais. Tais medidas judiciais podem, entre outras coi
sas, levar à penhora do imóvel rural desses peque
nos proprietários. Entretanto, na hora de defender os 
interesses cfassistas, não é com olhos no pequeno 
lavrador que a CNA dirige suas lutas. 

Para resolver essa situação, há vários cami
nhos. O mais imediato deles pode ser seguido pela 
própria CNA, evitando cobrar contribuição sindical 
ele quem não é filiado a seu sistema confederativo. 

Outro, de caráter legislativo ordinário, consiste 
na proibição de que Confederação Nacional cobre 
contribuição sindical. Tal prerrogativa caberia ape
nas ao Sindicato Rural ou à Federação de Agricultu
ra, órgãos mais próximos aos interessados e, por
tanto, com melhores condições de discernir •quem é 
quem•, ou seja, quem se enquadra como "trabalha-

dor rural" e quem se enquadra como "empresá
rio/empregador". 

Existe, ainda, uma segunda via legislativa, que 
é a aHeração do Decreto-Lei 1.161, de 1966, estabe
lecendo que proprietários rurais de áreas de até três 
módulos, e sem empregados, sejam enquadrados 
como trabalhadores rurais. 

Outra medida legislativa requer aHeração do 
próprio texto constitucional. retirando-se a expressão 
final do inciso IV, do art. 8º, aquela que diz "inde
pendentemente da contribuição sindical prevista em 
lei". Desse modo, a única cobrança que teria lugar 
seria a estabelecida em assembléia pelos próprios 
associados do sindicato. 

Seja qual for a medida a ser tomada, entretan
to, não resta dúvida de que é necessário fazer algu
ma coisa. Apelo, em primeiro lugar, ao poder de dis
cernimento da Confederação Nacional de Agricultura 
para que identifique seus associados e deixe de co

' brar contribuição daqueles que se enquadram como 
· "trabalhadores rurais" e não como "empresários ou 
empregadores". Mas, de qualquer forma, fJCa clara a 
necessidade de uma reforma legislativa, razão pela 
qual o Senado se deve manifestar a respeito. Por
que, definitivamente, é impossível aos pequenos 
agricuHores continuarem sendo obrigados a "servir a 
dóis senhores•. Ainda mais porque um desses se
nhores não tem esses lavradores como parte de seu 
projeto político, mas, ao contrário, muitas vezes atua 
do lado oposto. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado! 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) - Sr. 

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, estamos encer
rando mais um período de sessões extraordinárias 
com resultados que não deixam dúvidas quanto ao 
cumprimento da missão institucional do Poder Legis
lativo. A quantidade de matérias constantes de nos
sa pauta, superiores, sem dúvida, às condições ma
teriais de tempo e exigências dos procedimentos le
gislativos que sabemos extremamente complexos, 
não constituíram obstáculos para que superássemos 
as nossas e até mesmo as mais otimistas expectati
vas do País. 

Entretanto, é preciso ressaHar que este ritmo e 
o dinamismo de complexas decisões que 'lstão mu
dando as estruturas econômicas e sociais do País, 
em nenhum momento afetaram a qualidade de nos
so trabalho, fruto, a meu ver, do empenho, da dedi
cação e da competência das Comissões Técnicas, 
da Assessoria Parlamentar, e do esforço de todo o 
corpo funcional do Senado, que nos instrumentaliza-
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ram para as amadurecidas ponderações qÚe nos 
permitiram emitir no plenário o nosso voto. Não te
nho dúvidas de que o Legislativo e murto especial
mente o Senado estão em perferta sintonia com o 
que deseja, em sucessivas manifestações, a maioria 
da população. 

Votamos matérias que, por sua repercussão na 
vida nacional, são um marco na história do processo 
legislativo do País. Foram duas emendas constitu
cionais, a da Reforma Administrativa e a que estabe
lece o regime jurídico dos militares, enquanto duas 
outras, a que convoca plebiscito para a revisão 
constrtucional e a que revoga o art. 192 que trata do 
sistema financeiro, encontram-se prontas para inclu
são na Ordem do Dia. Nada menos de 15 projetas 
de lei complementares e ordinárias deram passos 
importantes, como o que trata da propriedade inte
lectual dos programas de computador, enviado à Câ
mara, o que dispõe da apuração e tipificação dos cri
mes financeiros, a lei que dá nova estrutura ao siste
ma desportivo, a que institui o contrato temporário, a 
que regula os direitos autorais e a que institui a re
gião metropolrtana do entorno, enviadas à sanção 
presidencial. 

Uma apreciação dos resultados deste período 
de convocação extraordinária, no entanto, seria ex
tremamente injusta, se não levássemos em conside
ração, em primeiro lugar, o conjunto das medidas 
aprovadas em toda a Legislatura que se encerra 
este ano e, murto particularmente, o papel, o desem
penho, a presença e a dedicação das lideranças e 
da Comissão Diretora, a começar pelo Presidente 
Antônio Carlos Magalhães, de cuja experiência se
guramente todos nos beneficiamos. 

Exercemos o nosso mandato, na plenrtude do 
que pode ser considerado o fastígio e o apogeu des
ta Casa. O clima de liberdade, de harmonia e de 
busca de soluções arbrtradas não deixa dúvidas 
quanto à relevância do desempenho do Presidente 
do Senado que, acima de qualquer outra considera
ção, foi pautado sempre pela defesa firme e serena, 
intransigente e, diria, até obstinada, desta Casa e da 
instituição parlamentar. Creio que, a este resperto, 
não exprimo apenas o meu sentimento pessoal, mas 
o que seguramente é, sem dúvida, o julgamento da 
maioria dos Srs. Senadores. 

O debate político nacional foi colocado em um 
nível que, afora os incidentes naturais do processo 
político, num regime democrático, refletem as gran
des correntes da opinião pública brasileira. Quando 
se fizer o balanço desta Legislatura, vai se verificar 
que, nunca, em nenhum outro período da história 

parlamentar brasileira. o Congresso Nacional apro
vou igual número de emendas constitucionais, e 
exerceu, com igual intensidade, todas as suas prer
rogativas e deveres que, por sinal, nunca foram f?o 
amplos, tão abrangentes e tão diversificados. Se, 
particularmente, não tenho dúvidas quanto ao prestí" 
gio de que desfruta hoje o Senado, creio que IJ~O 
deve ser murto diverso o julgamento de .quantos tive
ram o privilégio· de viver e-acompanhar este que con
sidero um dos mais fecundos de -todos os períodos 
de nossa vida parlamentar contemporânea. . 

O.destaque que mereceu o.resultado.de nosso, 
trabalho nos meios de comunicação, por outro lado, 
reflete, sem dúvida, o grau de amadurecimento pro
fissional e os precertos éticos que regem hoje a ativi
dade dos jornalistas brasileiros, na medida em que, 
sem renunciar ao sagrado direito de crítica e à inde~· 
pendência de suas apreciações, retrataram com. ele
vação, · dignidade e fidelidade o. esforço que . todos 
estamos fazendo para corresponder às esperaR<;:as, 
às expectativas e às aspirações daqueles de quem 
somos mandatários, o povo brasileiro que deve se~: <ii, 
síntese de nossa missão instrtucional. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Murto obrigado. 

·O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB-GO) - Sr.· 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ocupei esta tri
buna em 11 de dezembro passado, para: fazer um 
alerta às autoridades brasileiras ligadas à agricultura 
e à economia, sobre assunto da mais alta relevân
cia, envolvendo duas importantes áreas governa
mentais, com profundos reflexos na saúde pública 
do nosso país. 

Informei que no mês de outubro último, em 
pleno período de safra, o Brasil importou 14 mil to
neladas de leite em pó. O produto que anterior
mente era importado para suprir as necessidades 
de nosso consumo, passou a ser internado sem 
qualquer critério, unicamente para atender os inte
resses mercantilistas daquilo que o produtor de lei
te brasileiro passou a chamar de 'indústrias sem 
fábrica'. 

Essas 'indústrias sem fábrica' são formadas 
por importadores que simplesmente recebem o leite 
em pó europeu e neozelandês empacotado, !racio
nando e reembalando-o, colocando no mercado in
terno um produto de qualidade duvidosa. Isto porque 
o prazo de validade passa a ser contado a partir de 
sua reembalagem e não de sua efetiva produção. 

Estas razões são suficientes para mostrar o ris
co que corre a população brasileira, ao consumir um 
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leite sem teor nutritivo e, mais ainda, sem a devida 
garantià quanto a sua qualidade para o consumo hu
mano. 

Porém, o assunto é mais extenso. Grande par
te desse leite importado chega ao Brasil via Argenti
na, num esquema de triangulação em que apenas o 
importador é beneficiado irregularmente, aproveitan
do-se dos acordos entre aquele país e o Brasil, atra
vés do MercosuL 

Mais recentemente, agora em 13 de janeiro úl
timo, durante o período de convocação extraordiná
ria do Senado Federal, voltei a ocupar esta tribuna, 
para comunicar a todos os integrantes desta Casa a 
realização em Goiânia de um evento de fundamental 
importância no que se refere às perspectivas do se
ter produtivo brasileiro. 

Realizava-se, naquela oportunidade, o Primeiro 
Encontro Regional Centro-Oeste do Leite. O aconte
cimento envolveu toda a cadeia produtora de Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distri
to Federal e municípios de Minas Gerais. 

Este foi um evento, sem dúvida, essencial para 
o conjunto de nossa economia. Os produtores bus
cam encontrar fórmulas eficientes para modernizar a 
cadeia produtora do leite e fazer frente à onda de im
portações que vem trazendo dúvidas e apreensões 
no mercado brasileiro. 

A importação do leite europeu e neozelandês e 
a forma com que estão sendo "industrializados" no 
mercado interno brasileiro, transformando-o em um 
produto de qualidade duvidosa. mostra a falta de 
compromisso dos importadores com a saúde e o 
bem-estar do povo brasileiro. 

Aliado a esses fatores, a importação do leite 
vem trazendo danos consideráveis aos produtores 
nacionais que, a par de não receberem subsídios 
adequados a sua produção, não conseguem colocar 
no mercado o seu produto com preços que respon
dam pelo seu custo. Os prejuízos têm sido conside
ráveis. 

O Senador José Bianco, em discurso proferido 
desta tribuna no dia 26 de janeiro último, manifestou
se, com muita propriedade e preocupação, sobre o 
problema do leite no BrasiL 

Em aparte os Senadores Romero Jucá, Ramez 
Tebet, Osmar Dias e Lúdio Coelho, mostraram o 
grave momento por que passa a economia leiteira 
das suas regiões que se tomou um assunto que tem 
sido motivo de extrema preocupação e de muita an-

gústia de milhares de produtores rurais e pedem ur
gentes medidas do governo para sanar o problema. 

Contamos nesta Casa, também, com o apoio 
do Sr. Presidente Antônio Carlos Magalhães, que já 
se manifestou reiteradas vezes sobre o assunto. 

Em audiência mantida ontem, com o Senhor 
Ministro Arlindo Porto, da Agricultura, obtivemos de 
Sua Excelência o compromisso de levar ao Senhor 
Ministro Clóvis Carvalho, da Casa Civil, a preocupa
ção do setor leiteiro nacional, sobre a importação de
senfreada do leite e a sua colocação no mercado, de 
forma nem sempre adequada à proteção da saúde 
do povo brasileiro. 

Confio sinceramente nos propósitos do Senhor 
Ministro Arlindo Porto, da Agricultura, que, certamen
te, encontrará os caminhos corretos para defender 
os interesses legítimos do produtor brasileiro. Mais 
do que isto, confio em suas gestões no sentido de 

. garantir ao nosso consumidor produtos de qualida
de. Confio também na preservação dos propósitos 
dos programas sociais governamentais que têm no 
leite o seu principal produto. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, convocando sessão do Senado 
Federal a realizar-se amanhã, .às 9h30min., destina
da exclusivamente aó -encerramento dos trabalhos 
do Senado na presente convocação extraordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14h08min.) 

(OS 11076198) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

12-2-98 
Quinta-feira 

10h- Sessão Deliberativa Extraordinária do Senado 
Federal 

16h30min- Sr.luiz Carlos Bresser Pereira, Ministro 
da Administração Federal e Reforma do 
Estado - MARE 
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Ata da 29ª Sessão Não Deliberativa, 
em 13 de fevereiro de 1998 

6ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 5~ Legislatura 
Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães 

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 30 mi
nutos) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

A presente sessão destina-se ao encerramento 
dos trabalhos da 6ª Sessão Legislativa Extraordiná
ria da 50" Legislatura. 

Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, o Congres
so Nacional, ou seja, as duas Casas, a Câmara e o 
Senado, cumpriram rigorosamente com os seus de
veres na Convocação Extraordinária. 

Da parte do Senado, posso afirmar que nenhu
ma Convocação Extraordinária produziu tanto quan
to esta. Já ontem, eu dizia que isso ~e devia exclusi
vamente ao trabalho dos 81 Senadores e, em parti
cular, dos Líderes Partidários - do Governo e da 
Oposição -, bem como dos Presidentes de Comis
são, Relatores de matéria, todos que, com muito es
pírito público, demonstraram ao País que o Senado 
está atento aos interesses da Nação brasileira. 

Por tudo isso, ontem tivemos uma sessão prati
camente de encerramento de fato; e hoje, oficial
mente, encerramos, dando uma demonstração -
como talvez nunca se tenha dado - da eficiência, da 
necessidade imperiosa de, cada vez mais, se presti
giar o Poder Legislativo no Brasil. 

É preciso que se saliente que todas as matérias, 
eX<:eto duas, da Convocação Extraordinária foram vo
tadas - e a isso se somam muitas outras. O registro 
vale a pena ser feito. Assim, votamos a PEC do regime 
constitucional dos milit:ires, os projetes sobre direitos 
autorais, quebra do sigilo bancário, região administrati
va do Distrito Federal e entorno, propriedade intelec
tual de software; contrato temporário de trabalho, ser
viço voluntário, transporte multimodal, a Lei Orgânica 
da Assistência Social; o conhecido projeto sobre cri
mes de "lavagem" de dinheiro, rádio comunitária, nor
mas gerais sobre desposto, a conhecida lei Pelé, des
truição de aeronaves para a segurança do País em 
caso de narcotráfico, a Reforma Administrativa, o Prê
mio Cruz e Souza, o plano de carreira do Supremo Tri
bunal Federal, a legislação de trânsito, recursos para 
pagamento de pessoal da Metrofor, e da Copertrens, 
transporte metropolitano de Fortaleza e de Pemambu-

co, respectivamente, -criação e extinção de cargos 
no·INMETRO e no INPI, além de cinco acordos in
ternacionais e dez operações de crédito. 

Além disso, vale que se diga que começaram a 
ser estudados os planos de saúde, a reforma consti
tucional do plebiscito, o Sistema Financeiro Nacional 
e o vínculo empregatício -essas não foram votadas 
porque demandavam mais estudos, o que o Senado 
vem realizando com muita eficiência nas comissões. 

Assim, é um saldo muito positivo dessas 30 ses
sões do Senado, praticamente todas deliberativas. Po
deremos realmente, como disse ontem, olhar os nos
sos conterrâneos com a cabeça erguida Os senhores 
que vão renovar os mandatos ou os que vão. disputar 
governos de Estado ou qualquer cadeira na Câmara 
dos Deputados podem dizer, com orgulho, que cumpri
ram os deveres coín o povo brasileiro no Legislativo. 

Daí por que fico extremamente feliz, ao encer
rar esta Sessão Legislativa, de dizer que, ainda no 
próximo ano, tenho certeza, sobretudo no primeiro 
semestre, da eficiência dos nossos trabalhos. 

Quero me congratular com todos os Partidos, 
com os meus Colegas Parlamentares, mas, sobretu
do, com a Nação brasileira, pela eficiência do Poder 
Legislativo nesta Convocação Extraordinária. Não é 
demais dizer que, talvez, em nenhum semestre se 
tenha votado como nesses meses de janeiro e feve
reiro. Isso nos enche de orgulho e nos estimula a 
discutir com a Nação brasileira, toda ela, os proble
mas do País, para que o Legislativo, que é básico 
para resolvê-los, possa cada vez atuar mais firme
mente em defesa do povo brasileiro. 

Quero dizer que cada vez que o Legislativo dá 
demonstrações como essa, reitera que não é ape
nas o Poder Executivo que governa o Brasil. O Po
der Executivo só governa bem o Brasil quando tem a 
colaboração decidida, como teve agora, do Poder 
Legislativo. Fora daí, não governa democraticamen
te; e, não governando democraticamente, não cum
pre, evidentemente, a vontade do povo brasileiro. 

Portanto, quero dizer aos senhores que já temos 
uma pauta para os primeiros dias de março. Ainda há 
pouco, falava com os Líderes partidários para organi
zarmos uma pauta de todo o primeiro semestre. 

Posso dizer, com tranqüilidade de consciência, 
que o Senado pode se apresentar hoje ao Brasil 
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como~ tendo cumprido rigorosamente com os seus 
deveres, seja no ano de 97, seja na Convocação Ex
traordinária realizada agora. 

Quero também convocá-los ofiCialmente para a 
instalação, às 15h, dos trabalhos da 4" Sessão Legis
lativa Ordinária, a realizar-se neste plenário, na próxi
ma segunda-feira, compreendendo, entretanto, que os 
deveres de todos os Parlamentares exigem as suas 
presenças nos respectivos Estados, para que também 
possam cumprir com a missão de Senadores junto à 
representação popular que os trouxe a esta Casa. 

Encerro esta Sessão, convencido de que o Se
nado do Brasil cumpriu os seus deveres com a Nação. 

Muito obrigado. 

É a seguinte a pauta mencionada pelo 
Presidente: 

Dia 2, segunda-feira: 
- Proposta de Emenda à Constituição nQ 41, de 

1997 {Reforma Administrativa), para 12 dia de dis
cussão, em ~ turno. 

Dia 3, terça-feira: 

-Requerimentos n% 1.089, de 1997; 22 e 66, 
de 1998. 

- Proposta de Emenda à Constituição n2 41, de 
1997 {Reforma Administrativa), para ~ dia de dis
cussão, em ~tu mo; e 

- Projeto de Lei da Câmara n2 36, de 1996. 

Dia 5, quinta-feira: 

- Projeto de Lei da Câmara n2 95, de 1996; 

- Proposta de Emenda à Constituição n2 41, de 
1997 (Reforma Administrativa), para último dia de 
discussão; em ~ turno; e 

- Requerimentos n% õl, 79, 97 e 130, de 1998. 

Dia 1 O, terça-feira: 

- Projetas de Decreto Legislativo n% 22, de 
1996; 46 e 47, de 1997. 

(Levanta-se a sessão às 9h56min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA, 
NA SESSÃO DO DIA 05/02/98, QUE SE REPUBLICA PARA 
CONSTAR A TRADUÇÃO DO DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O PARLAMENTAR: 

O SR: HUMBERT'CT"t:UCENÃ (PMDB - PS. 
Pronuncia o seguinte óascurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, há 
dias estou para abordar o assunto que me traz à 
triMma. por uma questão iildeclinável de dever par
lamentar. 

Foi uma honra para nós acompanhar os trabal
hos da 52& Sessão da Assembléia-Gera da ONU, 
em Nova Iorque, particulannente compreendidos no 
período de 12 a 17 de dezembro deste ano, pordes
ignação do Senhor Presidente da República para 
compor a Delegação do Brasil, atendend() à. indi
cação do Presidente do Senado, Senador Antonio· 
Carlos Magalhães. 

Inicialmente, fazemos questão de exaltar o ex
celente trabalho de comando e c:oordenaçio da 
Delegação do Brasil junto à ONU, desenvolvido pelo 

Embaixador Celso Luiz Nunes de Amorim, Em
baixador Chefe da Missão do Brasil, que tfio relevan
tes sen1lços já prestou à diplomacia bnlslefnl,.desta
casldo se, de modo especial, como M"mistro das Re
lações Exteriores do Brasil, no Governo José 
Samey. 

S. exa nos ÕISP8f1SOU toda atenção como ~ 
servadores Partementares. realizando reuniões de 
trabalho, para- expor e discutir conosco, na sede da 
M"ISSão do Brasil na ONU, os temas que suscitaram 
maior interesse do Brasil na Assembléia-Gera, a fim 
de que pudéssemos acompanhar de perto o desen
rolai das alividades de tão importante conclave, nas 
comissões técnicas e no própriO plenário. 

VISto assim, de um modo mais geral, não 
podemos deixar de sentir certa frustração, sobre1udo 
diante da repetição anual dos debates em tomo dos 
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principais temas constantes da agenda dos tlabal
hos da ONU (comissões e plenário), cuja soiL'ção fi
nal leva anos e anos para se conhecer e, mesmo as
sim, em tennos de meras recomendações. 

Entretanto, ninguém pode negar o imenso 
diálogo de bastidores, mantido, diariamente, nos 
mais diversos setores da Assembléia-Geral, sobre
tudo com o superior propósito de superar conflitos, 
conjurando, assim, o desdobramento de graves cri
ses que poderiam trazer novas e graves tensões ao 
panorama internacional, às vezes até de forma ap
enas localizada. 

Aproveitamos o ensejo, Sr. Presidente, após a 
leitura do noticiário de hoje, para lançar daqui o 
nosso veemente protesto contia as inoportunas de
clarações do Presidente da Rússia, Boris Yeltsin, no 
sentido de que a interferência americana, no que 
tange ao bloqueio econômico do Iraque, poderia nos 
levar à Ten:eira Guerra. 

Sr. Presidente, não é hora de falar em guerra: 
é hora de falar em paz, em desenvolvimento, em 
justiça social. 

Mais aãsante, porém - voltando ao problema 
da ONU -, chamaremos a atenção para alguns as
pectos da maior relevância no contexto geral do de-: 
senvolvimento e da paz. 

Mas, como afirmávamos, nessa fase, alguns 
dos temas que suscitaram novos interesses do 
Brasil na Assembléia Geral (AGNU) foram: 

1-Refonna das Nações Unidas: a Assembléia
Geral adotou, em novembro, projeto de resolução 
aprovando a implementação, dentro dos parâmetros 
especfficos, das "ações" propostas pelo Secretário
Geral das Nações Unidas (SGNU), Kofi Annan, no 
relatório "Renovar as Nações Unidas: propostas 
para refonna." (Rene Wing, "the United Nations pro
poses forreform"), de 16.07.1997, em áreas sob sua 
competência direta. Durante o processo negociador, 
o Brasil e a Noruega desempenharam, a convite do 

Presidente da Assembléia Geral, em processo que, 
dada a sua complexidade e natureza das questões 
envolvidas, deverá estender-se no médio prazo. 

11 - A Primeira Comissão (assuntos políticos) 
aprovou projeto de resolução. sobre minas terrestres, 
que exortou toda a comunidade internacional e ass
ina a Convenção sobre Proscrição de Minas Ter
restres. O Brasil co-patrocinou o referido projeto de 
resolução e esteve entre os signatários da Con
venção, finnada em dezembro, em Otawa, no Ca
nadá. O Brasil apresentou, ainda, projetos de re-

solução sobre o hemisfério sul livre de armas nu
cleares, que foi aprovado pela Primeira Comissão. 

III - A Terceira (assuntos especiais e de 
descolonização} e Sexta (assuntos jurfdicos) 
Comissões concluíram o exame de projetos de re
solução sobre o segmento das decisões adotadas 
durante a Cúpula de Copenhague elas Nações Uni
das sobre o Desenvolvimento Social, bem como 
questões relacionadas a direitos humanos, situação 
ela mulher, direito das crianças, combate ao nar
cotráfico, prevenção do crime, , ·perações de paz da 
ONU, terrorismo, direito do ma1 e estabelecimento 
de um Tribunal Penal lntemacionai. 

IV - A Quinta Comiseão que deliberou sobre 
temas administrativos e orçamentários da própria 
ONU realizou discussões sobre a definição dos 
critérios para a escala de contribuições financeiras 
dos paCses membros ela ONU, para o biénio 
199811999. 

Mas, na Wldade, durante as duas primeiras se
manas de dezembro, em pal1icular, os temas que mais 
interessaram ao Brasi na Assembléia-Gera foram: 

V - Refonna do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas: na considemção do item ela agenda 
ela 52" AGNU referente à reforma do Conselho de 
Segurança Nacional - CSNU, o debate no plenário 
centrou-se nos resultados do Grupo de Trabalho so
bre a Reforma e a Ampliação do Conselho de Segu
rança sobre o tema O representante permanente do 
Brasil junto às Nações Unidas, Embaixador Celso 
Amorim, pronunciou importante discurso de ampla 
repercussão sobre o tema. Houve 70 oradores in
scritos, muitos dos quais sublinharam a importância 
de se chegar a um entendimento sobre o assunto 
durante a 52" Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

Pela grande relevância do tema, Sr. Presi
dente, peço a v. exa que dê como lido, para irr 
scrição nos Anais do Senado, esse oportuno dis
curso do Embaixador Celso Amorim. 

VI - A segunda Comissão chegou à etapa final 
dos seus tlabalhos, após examinar diversos projetos 
de resolução, um dos quais sobre "Fluxos Económi
cos "Globais", Comércio e Desenvolvimento• e "FI
nanciamento do Desenvolvimento". O primeiro bata 
das questões relativas aos fluxos internacionais de 
capitais de curto e longo prazo, inclusive do 
fenômeno da volatilidade dos capitais, assunto que 
vem preocupando bastante a comunidade interna
cional. Basta lembrar a crise do México e, mais ag
ora, a persistente crise que abala os pafses mais de
senvolvidos do mundo asiático. O segundo registra 
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os r~ultados das últimas negociações e lança idéias 
para a X Reunião da Conferência das NaçõeS Uni
das sobre Comércio e DesenvoMmentc (UNCTAD) 
a realizar-se na Tailânõ~a no ano :::000. 

O projeto d<:! resoluçãQ "'-;:::,re fi"ªI)Ciamento do 
desenvolvimento decidiu pel='t realização da sessão 
reconvocada, de três dias, da Segunda Comissão, 
em princfpios de 1998, para discutir o tema e 
preparar elementos para a análise, por um Grupo de 
Trabalho sobre o Financiamento de Desen
volvimento, o qual deverá reunir-se a partir da 53A 
Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unida~. 

Enfim, Sr. Presidente, SI%. e Srs. Sen;:;;:iores, 
ao finalizar este relatório, devemos informar a nossa 
~rescente estranheza diante do atraso de paga.T.an
tos dos países membros da ONU, sendo de :!'"'~::m
tar, nesse aspecto, a liderança dos Estados U:-.:Jos 
da América do Norte e também, infelizme!'l!;;,, do 
Brasil. 

.sei que V. Ex" a deferirá, a anexação a éste pronun
ciamento - que é, em verdade, um relatório de 
nos'õZ. estada como Observador Parlamentar na 
ONU, durante a primeira quinzena de dezembro- do 
discurso proferido pelo ilustre Embaixador Celso 
Luiz Nunes de Amorim no plenário da Assembléia
Geral das Nações Unidas. Entretanto, Sr. Presi
dente, não posso deixar de estranhar não ter con
seguido, apesar do esforço que fiZ - inclusive fui eu, 
como Presidente, quem criou o Serviço de Tradução 
do Senado - durante vários e vários álaS, que esse 
discurso viesse a ser traduzido para o português. 
Por isso, segue o discurso aqui anexado em inglês, 
o que não me agrada, pois gostaria que constasse 
nos Anais na língua pátria, a língua portuguesa. 

Sr. Presidente, gostaria, ao encerrar este ~ro
nunciamento, de fazer uma observação. Solicitei, e 

Solicito: pois, a V. Ex- que tome algumas 
providências nesse sentido. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. HUMBERTO LUCENA. EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Statement by the Permanent Represeiitative of 
Brazil, Ambassador Celso Amorim on Item 59 (Equit.able 
Represent.ation on and Increase in the Membership of Lhe 
Security Council)New York, 4 Decernber 1997 

Mr.-·President, 

I would like to start by expressing my Delegation' s 
sincere appreciati.on for your skillful guidance in prepa:ring 
the·ground for today•s debate. Security Council rcform bei.ng 
one of the central issues in the United.Nations• agenda, it 
is reassuring to note that the President Q.f the General 
Assembly is ready to exercise his leadership ln or.der to 
move our debate forward. 

Mr. President, 

2. we have traveled a considerable distance since I 
last took the podium to address this issue a ye~r age· 
Thanks ·to the competence and dedication demonstra~.ed by the 
co-Vice Chairmen of the 'í'lorking Group, Ambassadors 
Breitenstein of Finland and Jayanama of Thailand, we were 
able to start the year of 1997 under the sign of a renewed 
dynamism The exchange of views which they carried 04~ with 
a total of 165 delegàtions, large and small, individuàlly or 
ln groups, rcvcaied certa.in trends, provi.ding dP.lP.gntions 
with a more focused image of where the possibilities for 
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._agreement lay. Their important findings-~ ·as transmftted to 
the Worki.ng Group on 10 and 14 March, have been included in 
our latest. report, document A/51/47, undür Annex VTJ and 
deservP. ~o be recalled. 

3. The co-Vice-Chairmen were abl~ lu ui t::cc•rn the 
existence of a very large majority which favour au increase 
in both permanent and non-permanent membership. lt is also 
of great: signifÜ!ance t.hal thls majority believes k.here 
should be permanent members from both devetop:lng and 
industr.ialized countrie~. 

4. These are the essential elements on the basis of 
which we must search for general agreement. M}' nelegation, 
i1long l'lith many othera, ia ready to procggd un Counci 1 
reform taking fully into account the soliü l:H·"'p«r.1tor·y 
groundwork undertaken during this active year. As was made 
cl.ear in the speech delivered by the Bradlian Minister of 
External Rcl.ations, Ambassador Lui.z Felipe Lamprei<.l: 

. ·"There is a new thrust to negot.iations. There is 
leadership, as well as carefully crafted propooa! o. Wc muat 
t.ake advantage of t.hiR uniquP. nvvort.uni.t:y in t:hP. history of 
the United Nations. We must not let the moment pa~s. Reform 
''"'~ become, more than a key concept. the arder o r. the dar" . 

S. In· January of 1998, the Working Group wil l resume 
its activities. Brazil is convinced that there is no need 
for additional exploratory debates and that we ahould fully 
embark ou a negotiating process. We do not f.avour the 
éstablishment of artificial targets of any kind f.or. 
completing our work. But we also oppose attempts to unduly 
sl.ow down proceedings. Let us put aside the idea of 
artificial. time-frames of any kind, either to impose hasty 
solutions or to obstruct the process. Let us make the most 
of the present session of the General Assembly in its 
entirety and concentrate our attention on the issues that 
require further refinement, such as veto and numbers (to 
which : ~nall come back later) . 

Mr·: President, 

6. In this year' s general deba<::õl, Brazil expressed 
its willingness to accept the responsibilities of: permanent 
membership in the Security Council, if t:alled upon by the 
international communi ty to do se. In this case, Brazil is 
determined to carry out the role of permanent memher as the 
reprl.lsentati ve of Latin America and the Caribbean ao that 
our region may be present in the Council on a permanent: 
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~aàià and, through regular co:Jrdination ~nd c.om:~;~-l.tation, 
have a stronger collective voice. As a non perok<ncnL mcmbcr, 
we have endeavoured in the past to maintain close 
coordi nat-. i cm with countries in the region,, and we will 
continue to do so during our next mandate. We are prepared 
to make this coordination and these consultations even more 
eystemat.lc cu1tl .Co.cma.l, ln arder to ensure thçtt ··the interests 
and concerns of the region ~ill be reflected to the fullest 
extent poss:lble. 

7. We consider that the proposal contalncd in Annex 1 
of thic year•s Repo:z:·t- the su ~alled "R"'-:o~<:tli p.t·upused"
constitutes an appropriate framework, with t.he necesaary 
adjustments, for reforming the Sec\.trity Council :i n a non
discriminatory and democratic way, allowing tor Menltler 
States to express t:hemsel ves · in the General Ao oembJ y on 
candidaciP.s for permanent: membership from both·: the 
industrialized and the developing worl d. The propoflal 
provides sufficient leeway for regional consulta.tion and 
does not prejudge any outcome, although iL dmi!ti .t'Ule ouL 
dh:criminatory ones, which is one of t:he main reasons why we 
val.ue it. We should not forget, in this respect, Lhat since 
the adc·ption, at the end of. the !10th session of the GA, of 
the report: cont:ained in document A/S0/47, we have been 
working under the assumption that "in the evênt or an 
incréase in the permanent membership, an i ncrease on 1 }' by 
industrialized countries would be widely regarded as 
unacceptable" . 

8. We would n'!gard a reform whi eh rtR~ri hed full --..-.m ... nent seats to two industr:l:alized countries and rotat:ing 
seats to the developing world as unacceptable · and conLrary 
to thls conclusion. It is a different matter .i f one par:t ot 
the world comes forth with a specific suggestion arrived at 
by consensus ~ at the regional level - and subm1ts it: t:o the 
qeneral Assembly. we understand this has been a posllion 
held by African countries and we fully respect t.hat. 

9. We are confident that we will continue to move 
away from discriminatory conceptions of expansion, and.t:hat 
those who contemplate the idea of·"permanent rotating soats" 
as a so.lution for their own region will continue to hold 
that it is not exportable. As far as we are concerned, there 
is no market in Latin America and the Caribbean for this 
product. · 

Mr. Presi9-ent, 

10. In spite of the important strides made this year, 
we have still not found a center of gravity~··as regards some 
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~complex is sues such as the veto, and the total number of 
members in an expanded Council. Brazil·has advanced several 
ideas with the objective of rendering the decision making 
process in the Security Council more democratic, wit:hout: 
impinging upon Charter pri vileges which the fi ve permanenL 
membe;rs are cl.earl.y unprepared. t.o give up. we bP.l IP.vP. t:llal. 
there should be no discrimination, in principle," bet:wean 
current and·new permanent membere. At the sarne time·. we have 
SUggested that oeW permaoent tnemberS might COnRider the 
option of not exercising their veto rights, untj l a 
comprehensi ve agreement on decision making, :1 nvo 1 v\ ng a 11 
permanent membera, can be arri ved at. In other ~ords 
sensitive as the veto issue may be - it ahould not prevent 
us from moving ahead in expanding the Council's composition. 

l1. As to the overall numher nf mP.mhP.n=:, "!J!l fpw 
delegations continue to have misgivings about a Council. of 
more than twenty-one !farticipants, in contrae:t: wi th the 
preference or the wide majority for a higher figure, 
somewhere in the mid-twenties. While the problema related to 
the veto - in spite of the fact that they touch on difficult 
questiono· ot principle may be sttrmountablc tbrough 
intensified dialogue and negotiation, it appears that the 
numbers issue is at once a simpler and more l.mmedlaLe 
etumbling block. It is our expectation that, as other 
aspects fall into place, some creative think.ing on maltcrG 
such as the action threshold, and on improved Security 
Council pract:ices and procedure-s, may be able to help us i.n 
this regard. 

12. It ia sometimes alleged that the incapacity of thu 
developing regions to reach consensus on prospecti ve 
permanent members conetitutes a major obotaclo at thio otagc 
of our work. This is a gross distortion of thc facts. ·ro 
start with, as we all know, the strongest opposit.ion to 
expansion in permanent membership is to be found in the 
industrialized worl<i. The argument according to which there 
is no consensus in the regions of the South applies with 
greater :validity to regions of the North. 13ut This is not 
the issue. Consensus, although desirable, may not be 
attainable in any region, North or South. The real issues 
that are impeding progress are the veto and the numbers 
question. These should be the focus of atten.tion as we 
resume our discussions within the Working Group ncxt year.. 

Mr. President, 

1J. . ~f so ~y delegations express an interest on this 
item of our agenda it is because we are here discussj.ng the 
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·- credibility of the United Nations in a principal ~rea o E 
concern, the maintenance of international peace and 
security. The future of the ~ltilé!teral system of 
collective _security resta on the legitimacy and 
representativepess of the Security Council. As recently 
stated in the' British magazine, ttthe E!conomist", ·~n an 
article on one of the major crises the world is facing, "the 
Securi ty Council _is in a. poor w~y, kriowing · tha t i. t should 
long ago have refo~ed itself". 

~4 ~ Let·. us no_t prolong this agony indefinitely. Let us work 
i;ixmly anq ::responaibly towards a solution thaL i::- equitáble 
and ba:::anced,. that · takes.. into account aspiration~ of all 
nat.ions ~ · large .and small, developed and developing, but: -
above all - let us bear in m.ind that this exercise is not 
about the prestige of any indi vicfua-1-count~y o r ·group of 
cO)J.ntries. It is about the prestige. and effective.~es's of ou r 
Oxganization. 

Tl:JANK YOU 

Tradução do documento a que se refere o 
Sr. Humberto Lucena em seu pronunciamento: 

Pronunciamento do Representante Permanente do Bras'il, Embaixador Celso Amorim, 
sobre o I~em 59 (Representação Eqüitativa e o Aumento da Representação no Conselho 
de Segurança), em Nova York, em 4 de dezembro de 1997. 

Sr. Presidente, 

1. Eu gostaria de começar expressando a sincera apreciação de minha Delegação 
por sua habilidosa orientação na preparação do terreno para o debate de hoje. Sendo a 
reforma do Conselho de Segurança uma das questões centrais da agenda das Nações 
Unidas, é tranqüilizador observar que o Presidente da Assembléia-Geral está pronto a 
exercer sua liderança para dar prosseguimento a nosso debate. 

Sr. Presidente, 

2. Caminhamos uma distância considerável desde a última vez que vim ao pódio 
tratar dessa questão, há um ano. Graças à competência e dedicação demonstradas pelo co
Vice Presidentes dp Grupo de Trabalho, os Embaixadores Breitenstein, da Finlândia, e 
Jayanama, da Tailândia, pudemos iniciar o ano de 1997 sob o signo de um dinamismo 
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renovado. O intercâmbio de opiniões que eles fizeram com um total de 165 delegações, 
grandes e pequenas, individualmente ou em grupos, revelou al':umas tendências, 
oferecendo às delegações uma imagem mais rutida sobre onde estão as 'Ssibilidades para 
acordo. Seus importantes resultados, como transmitidos ao Grupo de Tr .alho em lO e 14 
de março, foram incluídos em nosso último relatório, documento A./SL ""', sob o Anexo 
VII, e merecem ser lembrados. 

3. Os co-Vice-Presidentes foram capazes de discernir :• ex 'ncia de uma 
maioria muito grande em favor de um aumento na participação dos membr permanentes 
e não-permanentes. É também de grande importância que essa maiori acredite que 
deveria haver membros permanentes das nações industrializadas e em desem Jlvimep,to. 

4. Esses são os elementos essenciais sobre os fundamentos dos quais nós 
devemos procurar o acordo geral. Minha delegação, juntamente com muitas outras, está 
pronta a prosseguir na reforma do Conselho, levando em total consideração o sólido 
trabalho de base preparatório empreendido durante este ano laborioso. Como ficou claro 
no discurso pronunciado pelo Mirustro brasileiro das Relações Exteriores, Embaixador 
Luiz Felipe Lampreia: 

"Há um novo impulso para as negociações. Há liderança, assim como 
propostas cuidadosamente elaboradas. Devemos tirar vantagem d~sta oportunidade única 
na história das Nações Unidas. Não devemos deixar passar a ocasião. A reforma tomou
se, mais do que um conceito-chave, a ordem do dia". 

5. Em janeiro de 1998, o Grupo de Trabalho recomeçará suas atividades. O Brasil 
está convencido de que não há necessidade de mais debates exploratórios e nós 
deveríamos embarcar integralmente em um processo de negociação. Não somos a favor 
do estabelecimento de alvos artificiais de qualquer tipo para completar nosso trabalho. 
Vamos deixar de lado a idéia de qualquer tipo de cronogramas artificiais, ou para impor 
soluções apressadas ou para obstruír o processo." Vamos aproveitar ao máximo a sessão 
atual da Assembléia-Geral, em sua totalidade, e concentrar nossa atenção nas questões 
que requerem mais refinamento, tais como veto e números (sobre as quais eu falarei mais 
tarde). 

Sr. Presidente, 

6. No debate geral deste ano, o Brasil expressou sua disposição de aceitar as 
responsabilidades de membro permanente no Conselho de Segurança, se convocado para 
isso pela comu!Údade· internacional. Nesse caso, o Brasil está determinado a cumprir o 
papel de membro permanente como representante da América Latina e do Caribe, de 
forma que nossa região possa estar presente no Conselho em base permanente e, por meio 
de coordenação e consulta regulares, ter uma voz coletiva mais forte. Como membro não
permanente, temos nos empenhado no passado para manter uma coordenação íntima com 
os países da região, e continuaremos a fazer isso durante nosso próximo mandato. 
Estamos preparados para fazer essa coordenação e essas consultas ainda mais sistemáticas 
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'e formais, com o objetivo de garantir que il'lteresses e preocupações da região venham a 
ser refletidos o mais integralmente possíve[ · 

7. Consideramos que a proposta contida no Anexo 1 do Relatório deste ano - a 
chamada "Proposta Ra.zali" - constitui uma moldura apropriada, com os ajustes 
necessários, para a reforma do Conselho de Segurança de uma forma democrática e não
discriminatória, permitindo aos Estados-Membros se expressarem na Assembléia-Geral 
sobre as candidaturas para membros permanentes, tanto das nações industrializadas como 
dos países em desenvolvimento. A proposta oferece espaço suficiente para consulta 
regional e não faz pré-julgamento de nenhum resultado, apesar de excluir a discriminação, 
o que é uma das principais razões pelas quais nós a valorizamos. Não devemos esquecer, a 
esse respeito, que desde a adoção, no final da SOa. sessão da AG, do relatório contido no 
documento A/50/47, temos trabalhado sob a suposição de que "na eventualidade de 
aumentarem os membros permanentes, um aumento apenas das nações industrializadas 
seria amplamente considerado como inaceitável". 

8. Nós consideraríamos uma reforma que designasse assentos totalmente 
permanentes a dois países industrializados e assentos rotativas a nações em 
desenvolvimento,_como inaceitável, e seríamos contrários a essa conclusão. 

9. Estamos confiantes em que continuaremos a nos afastar de conceitos de 
expansão discriminatórios, e que aqueles que contemplam a idéia de "assentos 
permanentes rotativas" como uma solução para a sua própria região continuarão a manter 
que isso não é exportáveL De nossa parte, não há mercado na América Latina e no Caribe 
para esse produto. 

Sr. Presidente, 

10. A despeito das importantes distâncias que percorremos neste ano, nós 
ainda não encontramos um centro de gravidáde com relação a algumas questões 
complexas, tais como o veto, e o número total de membros no Conselho expandido. O 
Brasil avançou algumas idéias com o objetivo de tornar mais democrático o processo de 
tomada de decisão no Conselho de Segurança, sem colidir com os privilégios da Carta dos 
quais os cinco membros permanentes claramente não estão preparados para desistir. 
Acreditamos que não deveria haver nenhuma discriminação, em princípio, entre os 
membros atuais e os novos membros permanentes. Ao mesmo tempo, temos sugerido que 
os novos membros permanentes possam considerar a opção de não exercerem seus 
direitos de veto, até que seja possível se chegar a um acordo abrangente sobre a tomada 
de decisão, envolvendo todos os membros permanentes. Em outras palavras - embora a 
questão do veto seja sensível - não deveria nos impedir de avançar na expansão da 
composição do Conselho. 
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ll. Quanto ao número to~al dos membros, umas poucasdelegações 
continuam a ter apreensões sobre um Conselho de mais de vinte-e-um participantes, em 
contraste com a preferência da grande maioria por um número mais elevado, por volta de 
vinte-e-cinco. Enquanto os problemas relacionados ao veto- a despeito do fato de 
envolverem difíceis questões de princípios- podem ser superados por meio de diálogos 
intensificados e negociação, parece que a guestão dos números é ao mesmo tempo mais 
simple e um impedimento mais imediato. E nossa expectativa que, à medida que outros 
aspectos sejam resolvidos, um pouco de pensamento criativo sobre matérias como o lirrüar 
da ação, e sobre práticas e procedimentos aperfeiçoados do Conselho de Segurança, 
possam nos ajudar a esse respeito. 

12. Alega-s·e às vezes que a incapacidade das regiões em 
desenvolvimento para alcançar consenso sobre os membros permanentes previstos 
constitui um grande obstáculo neste estágio de nosso trabalho. Isso é uma distorção total 
dos fatos. Para começar, como nós todos sabemos, a oposição mais forte ao aumento do 
número dos membros permanentes encontra~se no mundo industrializado. O argumento 
segundo o qual não há consenso nas regiões do Sul aplica-se com maior validade às 
regiões do Norte. Mas isso não é a questão. Consenso, embora desejável, pode nãó. ser 
atingido em qualquer região, Norte ou SuL As questões reais que estão impedindo o 
progresso são o veto e o problema dos números. Essas matérias deveriam ser o foco da 
atenção quando reiniciarmos nossas discussões no Grupo de Trabalho no próximo ano. 

Sr. Presidente, 

13. Se tantas delegações expressam um interesse nesse ítem de 
nossas agenda é porque nós aqui estamos discutindo a credibilidade das Nações Unidas 
em uma área primordial de preocupação, a manutenção da paz e da segurança 
internacionais. O futuro do sistema multilateral de segurança coletiva depende da 
legitirrüdade e da representatividade do Conselho de Segurança. Como recentemente 
declarado na revista britânica "The Economist", em um artigo sobre uma das grandes 
crises que o mundo enfrenta, "o Conselho de Segurança é um meio insuficiente, sabendo
se que há muito deveria ter promovido a sua reforma". 

14. Não vamos prolongar esta agonia indefinidamente. Vamos trabalhar com 
firmeza e responsabilidade para uma solução que seja eqüitativa e equilibrada, que leve em 
consideração as aspirações de todas as nações, grandes e pequenas, desenvolvidas e em 
desenvolvimento, porém- acima de tudo- vamos ter em mente que este éxercício não é 
sobre o prestígio de qualquer país individualmente ou grupo de países. Trata-se do 
prestigio e da eficiência de nossa Organização. 

OBRIGADO 

Traduzido por: Thcrcsa Catharina de G.Campos 
Serviço de Tradução 
Secretaria de Informação e Documentação 
do Senado Fcderral 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. OSMAR DIAS NA SESSÃO DO DIA 
tG-2-98, QUE SE REPUBLICA A PEDIDO 
DO PARLAMENTAR: 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Governo 
atual, do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
tem feito um esforço enorme para corrigir os erros 
do passado. Aliás, a participação nesse esforço 
tem sido pedida a toda a sociedade brasileira: aos 
trabalhadores, aos empresários do campo e aos 
da cidade. Enfim, a sociedade brasileira tem con
tribuído para essa correção, combatendo as cau
sas de problemas que ocorreram durante sucessi
vos governos, que não se preocuparam com o fu
turo do País. 

Assim aconteceu com a criação do Proer. 
Aliás, não sabemos ao certo qual o valor envolvido 
nesse Programa de Apoio ao Sistema Financeiro. 
Alguns falam em R$40 bilhões, outros em R$50 bi
lhões. A verdade é que a soma é astronómica. 

Sr. Presidente, em relação à rolagem das dívidas 
dos Estados, que o Senado tem que apreciar - e qua
se todas as rolagens têm sido aprovadas -, só para ci
tar um exemplo, a de São Paulo ultrapassou a casa 
dos R$60 bilhões; a securitização das dívidas dos agri
cultores com débito de até R$200 mil atingiu R$7 bilhõ
es; o lançamento do refinanciamento das cooperativas, 
para tentar arrancá-las da crise que se abate sobre um 
setor fundamental para a economia brasileira, deve 
atingir R$2,5 bilhões; o·novo programa de atendimento 
aos produtores rurais com dívidas superiores a R$200 
mil pode chegar a R$13 bilhões. Enfrm, todas essas 
medidas adotadas pelo Governo têm uma relação dire
ta com os sucessivos erros do passado, quando eram 
adotadas políticas imediatistas, que não pensavam no 
futuro e, sim, quase sempre, na próxima semana ou no 
próximo mês. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, falarei 
de um problema, que, a princípio, pode parecer não 
ter relação com o início do meu discurso. Mas a rela
ção existe, porque evitaremos que o futuro governo, 
seja o do Senhor Fernando Henrique Cardoso ou o 
de outro presidente, tenha que lançar mão de uma 
outra medida para corrigir a falta de atitude do atual 
Governo. Refiro-me a um setor que muitas vezes é 
esquecido, mas que está presente na vida das pes-

soas todos os dias. Falo da pecuária· leiteim, · que 
atravessa uma das suas mais graves crises em toda 
a nossa história. 

Para que os Srs. Senadores que não têm 
uma relação direta com a agricultura e, portanto, 
com o setor leiteiro, possam entender. qualquer ci
dadão, hoje, que entra em um bar e pede um copo 
de água mineral pagará R$0,60. Hoje, há produto
res em.várías regiõés aõ Brasil, do Rio Grande do 
Sul ao Rio Grande do Norte, passando pelo Para
ná, por Mato Grosso do Sul, do Senador Lúdio 
Coelho, pelo Amazonas, do Senador Bernardo Ca
bral, que já vendem um litro de leite a R$0,09 . Em 
alguns casos, chegam a vender a A$0,08, quando 
o leite é extracota. Ou seja, o produtor vende a 
R$0,20 o litro, quando estabelecido pela cota, e, 
quando extrapola a cota, entrega esse leite a 
R$0,09 o litro. Trocando em valores, chegaremos 
à conclusão de que um produtor precisa vender de 
sete a oito litros de leite para comprar um copo de 
água mineral em um bar. · · · 

Sr. Presidente, não sei qual é o custo de pro
dução de um copo de água, mas o Senador Mauro 
Miranda, de Goiás, que é hoje o Estado que mais 
cresce em produção de leite no País, pelos investi
mentos feitos pelo Governo do Estado, incentivan
do a produção leiteira, e pelos seus produtores, 
sabe que esse crescimento que Goiás está tendo 
e que alcança vários Estados brasileiros, resultan
do também num crescimento extraordinário na mé
dia da produção leiteira brasileira, não tem a con
trapartida de políticas de apoio, em especial na 
política externa do Brasil, o que está matando a 
produção leiteira. 

Outro dia, em aparte ao Senador José Bianco, 
eu disse que não adianta implementarmos direta~ 
mente ao produtor medidas de apoio, se não resol
vermos o problema, a causa principal da crise que 
se abate sobre o setor. Vejam que, há cinco anos, 
estávamos produzindo 15,5 bilhões de litros por ano. 
Passamos a 20,5 bilhões de litros. Isso significa que 
os produtores fizeram sua parte: investiram em tec
nologia, em melhoramento genético, em equipamen
tos; modernizaram a atividade. Alcançaram um nível 
de produção que poderia ser considerado razoável 
não fosse o nosso consumo ainda baixo, em tomo 
de 128, 130 litros leite/ano, por pessoa, quando a 
Organização Mundial da Saúde recomenda 90 li
tros/ano. Os nossos países vizinhos, Uruguai e Ar
gentina, já atendem a esse índice estabelecido pela 
Organização Mundial da Saúde. Pois bem, mesmo 
não atendendo à demanda recomendada pela OMS, 
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os produtores já estão oferecendo leite suficiente 
para àtender ao mercado nacional. 

O grande problema é que, mesmo estando a 
oferta ajustada à demanda, o País insiste numa polí
tica de importação sem precedentes, sem critérios. 
Não há proteção ao produtor nacional, não há ali
quotas que sejam pelo menos razoáveis para equi
parar o preço do produto no mercado nacional com o 
do produto que está sendo importado. Isso é fácil ve
rificar. Para se produzir uma tonelada de leite na 
União Européia gasta-se US$3 mil. E o leite importa
do da mesma União Européia chega ao Brasil cus
tando US$1, 7. E não há milagre algum nisso. Há, 
sim, um forte subsídio por parte dos governos da 
União Européia, que há cinco anos iniciaram um pro
grama de redução do número de matrizes em produ
ção com o objetivo de atingir a meta de reduzir em 
20% o número de matrizes, uma vez que lá existe 
uma grande oferta em relação ao consumo. Eles 
precisam encontrar países ingênuos como o Brasil 
para colocar esse excedente de produção, mesmo 
que o governo tenha que subsidiar fortemente, como 
tem feito em relação ao leite que importamos. Segun
do dados do IBGE, até outubro do ano passado, os 
subsídios chegaram a US$400 bilhões. Sem nenhuma 
dúvida, essa importação é a causa da derrubada de 
preços em plena entressafra -·persiste na safra, por
que já estamos em período de aHa produção. 

Concluindo o raciocínio, não há mais no Brasil 
aqueles períodos de grandes quedas de produção 
na entressafra que ensejariam o apoio do Governo à 
importação para cobrir um eventual déficit. Não; os 
produtores hoje já suplementam o seu rebanho nas 
épocas de baixo poder nutritivo das pastagens. Evi
dentemente, isso faz com que a curva seja muito mais 
próxima da reta Ou seja, não temos mais aquele pe
ríodo em que a produção cai a ponto de se precisar de 
importação. A produção de leite é quase constante du
rante todo o ano. Portanto, nada justifica o ingresso de 
produtos importados no nosso País, ainda mais porque 
o Governo não tem feito uma fiscalização condizente 
com os fatos que têm sido denunciados em relação ao 
Mercosul. É sabido que parte do leite que entra no 
nosso País vem com o carimbo argentino, mas tem 
origem na União Européia Enviam o produto via Ar
gentina, pagando urna taxa de 16"/c ao invés de 27%, 
se o produto viesse direto ao Brasil. E, da Argentina 
para o Brasil, em função das tarifas privilegiadas do 
Mercosul, não pagam nada. Reduzem, portanto, um 
custo de importação de 27% para 16%. Ora, Sr. Presi
dente, 11 o/o em um mercado de margens comprometi
das significam muito. Somando-se ao subsídio de 

US$1,3 mil por tonelada, o produtor de leite brasilei
ro fica sem nenhuma possibilidade de competir, 
mesmo que fosse o mais eficiente do mündo. 

O Sr. Emandes Amorim (PPB- RO) - Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Pois não. 
Ouço o aparte do nobre Senador Emandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - Nobre 
Senador Osrnar Dias, V. ExB aborda um assunto de 
sumo interesse, principalmente para nós, ligados à 
agricultura, à pecuária e ao homem do campo. Se ob
servarmos a política do Governo em relação às impor
tações, veremos que há problemas não só na área do 
leite, mas também em outras, como a borracha, a se
ringa O Governo tanto fala - e há lei aprovada nesta 
Casa mediante a qual se faliu o projeto de borracha no 
País -, mas importa a borracha de outros países com 
um custo muito mais baixo. Não se torna providência 
alguma para impedir que essa borracha seja importada 
com subsídio, o que leva os produtores à falência. No 
caso do leite, o meu Estado de Rondônia está sofren
do essas conseqüências: antes do Plano Real, o Go
verno financiou matrizes no valor de US$500, mas 
hoje elas não valem US$200. Lá um litro de leite custa 
R$0,10 ou R$0,08. Isso desestimula o produtor rural, 
que acaba migrando para as cidades, deixando de 
produzir, de exportar o leite. O pior, nobre Senador, é 
que no nosso Estado a maioria dos produtores tomou 
esse financiamento, prevendo a melhoria do preço do 
leite. Mas, diante dos juros aitíssimos do mercado, es
tão sendo levados à falência, perdendo suas proprie
dades, transformando-se em sem-terra Isso está ocor
rendo, portanto, por faita de urna política nessa área, 
principalmente pela importação de leite subsidiado. 
Ouvi comentários segundo os quais o Presidente da 
República estaria tomandq providências nesse sentido. 
Até agora, no entanto, o problema não foi resolvido. 
Oxalá, com o discurso de V. Ex", as autoridades to
mem conhecimento do problema e inibam essa impor
tação que traz prejuízos para os nossos produtores. 
Parabéns pelo seu discurso. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Obrigado, 
Senador Emandes Amorim. 

Se a política cambial deve ser mantida para o 
bem do Real, entendo que, também para o bem da 
nossa moeda, é preciso que o Governo tome providên
cias em relação à destruição dos setores produtivos 
que vem sendo feita sistematicamente por importações 
desnecessárias que atendem apenas ao desejo de 
empresas importadoras, de fazerem capital de giro 
com o crédito privilegiado. Esse crédito ~ concedido 
com um prazo de mais de um ano de prazo e 8% de 
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juros ao ano. Não se faz, portanto, a importação 
propriamente dita. necessária, mas usa-se a impor
tação para formar capital de giro de empresas impor
tadoras. 

O Sr. Mauro Miranda (PMDB - GO) - Permi
te-me um aparte, Senador Osmar Dias? 

O SR. PSMAR DIAS (PSDB - PR) -Concedo 
o aparte a V. Ex", Senador Mauro Miranda. 

O Sr. Mauro Miranda (PMDB - GO) - Sena
dor Osmar Dias, V. Ex" aborda um assunto impor
tantíssimo para o me1.1 Estado e para o Brasil. O 
Estado de Gbiás é o segundo maior produtor de 
leite do País - e V. Ex" fez referência a isso. Fica
mos ergulhosos do trabalho dos agricultores e pe
cuaristas do nosso Estado. V. Ex" disse que se 
paga em tomo de R$0,08 por litro de leite. Digo 
mais,- porque tamb~m sou pequeno produtor de 
leite: no nosso cumil estão pagando em tomo de 
R$0,05 por litro. Cada latão de 50 litros correspon
de a R$2,50. Este é o meu testemunho: recebi 
essa proposta-e estou fornecendo grande parcela 
do leite produzido por esse preço, porque não se 
pode jogar o leite fora num momento como esse. 
Nós, de Goiás, agradecemos a V. Ex&, por analisar 
essa questão com profundidade. Faço este alerta 
ao Presidente da República: pelo menos nesses 
programas sociais, teríamos condições de dispu
tar, em condições de igualdade, com esses impor
tadores que, por meio de subsídios do mercado 
europeu, prejudicam tanto os nossos agricultores. 
Queremos fixar o homem na terra e somos favorá
veis à reforma agrária. Precisamos dar alento prin
cipalmente aos pequenos agricultores. A produção 
leiteira é um forte elemento· de fixação do homem 
no campo. Agradeço as palavras de V. Ex&. Eu as 
endosso com a certeza de que, nesse momento, 
todo o Estado de Goiás também o faz. Estamos 
prontos para, juntamente com os demais Senado
·res interessados, conversar pessoalmente com o 
Ministro da Agricultura, para mostrar a S.Ex" o po
sicionamento desta Casa em relação a esse pro
blema gravíssimo, que hoje atinge os pequenos 
produtores nacionais, especialmente os produtores 
de leite. Muito obrigado. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Senador 
Mauro Miranda, V. ExA conhece o sacrifício feito por 
um produtor para atingir um grau de produtividade 
que o coloque no mercado. Levam-se anos para se 
conseguir o melhoramento genético de um rebanho; 
isso não é feito de um momento para outro. A sele
ção ceve ser rigorosa. Há descarte de animais e pre
jufzos 'que, muitas· vezes, são imprevisíveis. Enfim, 

há um enorme investimento para se alcançar uma 
boa qualidade do rebanho. Investe-se muito em 
equipamentos, em infra-estrutura e em treinamento 
de pessoal. Tudo isso poderá ser jogado no lixo se o 
Governo não adotar uma medida rigorosa neste mo
mento, com o intuito de evitar as importações desne
cessárias e a competição desigual entre os nossos 
produtores. 

Na verdade, estamos pagando subsídios que 
são dados aos produtores europeus e, sobretudc, 
abrindo mão de um setor que ainda é responsável 
por mais de 500 mil empregos em todos os Muni
cípios deste País. Esse setor existe em todos os 
Municípios de norte a sul do País e também é res
ponsável pela viabilização de outros setores da 
agricultura, corno o da produção de milho e de for
rageiras, onde produtores fazem verdadeiros con
sórcios e participam de projetes integrados, viabili
zando pequenas propriedades em todo País. 

Para evitar que seja necessário eliminar as 
conseqüências, o Governo precisa combater a 
causa, estabelecendo uma política de apoio ao 
produtor nacional e não ao produtor do Mercado 
Comum Europeu .. 

O Sr. José Bianco (PFL - RO) - Permita-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Concedo 
o aparte a V. EJé-1. Posteriormente, concederei um 
aparte ao Senador José Eduardo. 

O Sr. José Bianco (PFL - RO) - Senador Os
mar Dias, eu não poderia deixar de cumprimentar V. 
ex-, que, mais uma vez, assume a tribuna de forma 
já conhecida e reconhecida por todos nós, ou seja, 
com competência. V. Ex" é um expert na área da 
agricultura. Quero abordar - recentemente falei so
bre isso da tribuna e, inclusive, tive a honra de ser 
aparteado por V. Ex"- essa questão a que V. Ex" 
faz referência na tarde de hoje. Desejo falar desse 
preço irrisório - poderíamos dizer que, na verdade, é 
ridfculo - que se oferece ao produtor do leite. No 
meu Estado, o litro de leite está sendo vendido a oito 
centavos. Realmente, não há mais como levar isso 
adiante. Hoje, quando estamos em nossos gabine
tes, somos pressionados, pelo telefone, pelas coo
perativas e pelas pequenas associações rurais. 
Quando estamos nos nossos Estados, constante
mente somos procurados por esses agricultores e 
por seus representantes, que estão aflitos com essa 
situação. Quero reafirmar issq, na busca de sensibili
zar as autoridades desse setor. Evidentemente, con
forme acabou de dizer o nobre Senador Mauro Mi-
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rand"!! todos somos favoráveis à reforma agrária, 
mas, se não apresentarmos uma solução para essa 
questão, haverá um contra-senso. Será dada a terra 
e condições mínimas ao agricultor; será concedido 
um financiamento, com recursos do FNO, do FCO 
ou do FNE, a esse novo assentado, que, daqui a 
quatro ou cinco anos, estará vivendo a mesma situa
ção dramática daquele agricultor que hoje já está as
sentado. Cumprimento V. Exl' pela importância do 
seu discurso. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Senador 
José Bianco, sou eu quem agradeço a V. Ex", que 
iniciou o debate desse assunto nesta Casa. Tive a 
honra de aparteá-lo. Esse é um dos assuntos mais 
importantes concernentes ao setor rural. 

Olho para o Senador Levy Dias e sei que S. 
Ex" está pensando o seguinte: se o Senador Mauro 
Miranda está produzindo leite a RS$0,05 e os produ
tores brasileiros, a RS$0,09, é melhor então dar 
esse leite aos suínos. Mas, na hora de vender os 
suínos, isso não vai adiantar nada, porque também 
os suínos estão sendo vendidos a preços que invia
bilizam a produção de qualquer produtor, seja ele 
pequeno, médio ou grande, já que não cobrem o 
custo de produção. 

Em média, a produção diária dos produtores 
de leite do País é de 50 a 60 litros. O Senador 
José Eduardo, que falará em seguida, sabe disso. 
Não sei se estou enganado, mas, se multiplicar
mos 50 litros por oito, obtém-se um total de quatro 
reais por dia Essa é a receita de um produtor bra
sileiro_ de leite. Enquanto isso, na União Européia, 
um cnador recebe, por uma vaca, um subsídio de 
US$2,4 mil do Governo. Pode-se pensar. é melhor 
ser vaca na Europa do que produtor de leite aqui. 
Não é bem assim, mas, na Europa, um criador tem 
recebido por uma vaca bem mais do que o produ
tor de leite deste País. 

O Sr. José Eduardo (PTB - PR) -V. ExA me 
permite um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha) - Senador Osmar 
Dias, lembro que o tempo de V. EJ<ll está se esgo
tando. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR} - Sr. Presi
dent~, ~~ for possível, eu gostaria de ouvir o aparte 
credenc1a.do do Senador José Eduardo Vieira, que 
foi Ministro da Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- É claro. O tempo pertence a V. ExA e ao Senador 
José Eduardo Vieira. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Obrigado, 
Sr. Presidente. 

Concedo o aparte ao nobre Senador José 
Eduardo. 

O Sr. José Eduardo (PTB - PR) - Senador 
Osmar Dias, V. Ex' aborda dois aspectos impor
tantíssimos da economia nacional. O primeiro diz 
respeito à produção agrícola, não só a do leite ou 
a do frango. O preço do milho, da laranja, do alho, 
da cebola, do algodão e de tantos outros produtos 
está muito alto, pois, periodicamente, tem havido 
uma concorrência desleal por parte dos produtos 
importados. Mas, aproveitando a minha experiên
cia no Ministério da Agricultura, devo confessar 
que sempre tive muita dificuldade em sensibilizar 
alguns setores do Banco Central e do Ministério 
da Fazenda, no sentido de que é necessário pre
servar a produção de certos produtos nacionais. 
Há uma corrente de economistas que pensam 
que, importando um produto barato, o cidadão bra
sileiro poderá consumir sem a preocupação de sa
ber de onde vai tirar a renda para se tomar consu
midor. Essa mesma corrente acredita que não pre
cisamos produzir· para pagar essas contas, que 
basta 'rolar a maquininha', ou seja, emitir papel. 
Dessa forma, descobriram um jeito fácil de rolar 
essas dívidas: a emissão da nota promissória cor
rigida em dólar. Há anos, quando não havia uma 
lei que permitia a emissão de papel-moeda corrigi
do em dó!ar, o Brasil quase chegou à bancarrota 
Chegamos àquela fase chamada de default, em 
que o Brasil não tinha condições de pagar, porque 
não havia nenhuma entrada de recursos, nenhum 
investimento em moeda estrangeira no Pafs, o que 
nos levou a uma situação de extrema difteuldade. 
Rolava-se o déficit interno por meio do pagamento 
de juros elevados. Assim, um iluminado descobriu 
que poderiam ser emitidas notas do Banco Central 
corrigidas em dólar e que, com isso, poder-sa-ia 
atrair essa moeda tão necessária para a sobrevi
vência dá nossa economiá e do nosso Pafs. A par
tir daí, entramos na fase em que se pagam juros 
caros para rolar o déficit interno, para atrair dóla
res e também para rolar o déficit da balança de pa
gamentos. Todos nós sabemos que isso não per
dura por muito tempo. Sem dúvida alguma, trata
se de uma corrida para o precipício, para o desas
tre. Enquanto nossas autoridades não se cons
cientizam de que a única maneira correta de se 
pagar as nossas contas é aumentando a nossa 
produção e de que oferecer condições de igualda
de ao nosso produtor não é concessão de subsídio 
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- eU também sou contra todo e qualquer subsídio, 
na acépção da palavra, mas sou favorável a que se 
ofereça aos produtores brasileiros, sejam eles··de. 
agricultura, sejam eles da indústria; condições de 
i9ualdade com nossos competidores da Europa, da 
Asia ou da América do Norte - enquanto nossas au
toridades não atentarem para esses aspectos, que 
acho que são tão simples, de tão fácil entendimento, 
o Brasil vai continuar nessa corda bamba, nessa 
suspeição permanente, ou seja, se a nossa econo
mia atingiu um estágio de auto-sustentação ou não. 
Mas o fato é que o patrimônio nacional hoje não vale 
nada, em função das altas taxas de juros. Por que 
produzir, por que investir, se aplicando no mercado 
financeiro pode-se ganhar tanto e tão facilmente 
sem risco nenhum? Muito obrigado pelo aparte. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Sr. Presi
dente, para concluir meu pronunciamento, gostaria 
de deixar aqui propostas rápidas que podem ser 
levadas ao Governo - pretendo fazê-lo, já o fiz, 
mas vou repetir -, que podem resolver esse pro
blema. Três delas são casadas. Primeiro, o Brasil 
não pode mais continuar oferecendo essa oportu
nidade de se contratar importações com créditos 
de um ano de prazo de pagamento com 8% de ju
ros, porque isso significa que empresas importam, 
colocam o produto no mercado nacional e ficam 
com o capital de giro. É preciso estabelecer, para 
o caso do leite e de outros produtos que estão 
sendo importados desnecessariamente um prazo 
máximo de 30 dias, porque aí, sim, as empresas 
só vão importar se necessário. Junto com essa 
providência, elevar a tarifa externa comum para 
23%, a fim de dar paridade dos preços nacionais 
em relação aos internacionais e exigir que o preço 
praticado no mercado nacional seja o mesmo pra
ticado no mercado interno da União Européia, 
para,. desta forma, fugirmos do subfaturamento, 
que tem levado as empresas às importações. E o 
Governo poderia dar aqui uma grande mão não 
usando leite importado nos programas sociais, 
porque esse é o maior absurd~: pegar o leite im
portado e colocar nos programas sociais do Go
verno, ao invés de dar preferência absoluta - não 
prioridade -, dando; isso sim, exclusividade para o 
leite nacional nos programas sociais de forma a 
aumentar o consumo do leite produzido aqui. E ou
tra, que o Ministério da Agricultura cadastre nova
mente as empresas importadoras, porque é sabido 
também que estamos importando produto de se
gunda categoria, que não tem aceitação no merca
do onde é produzido, e estamos aqui aceitando 

tudo, porque o ccnsumidor nacional, menos exigen
te, talvel!' por não conhecer a origem ·desses prqdu-

··tos, aceita tudo. Mas quem tem a responsabilidade 
de fiscalizar é o Governo, que não tem primado pela 
qualidade dos produtos importados, e o Brasil aceita 
qualquer tranqueira, principalmente de derivados de 
leite. Quando vem um queijo, por exemplo, cem um 
rótulo da Suíça ou da França, só o rótulo vale mais 
do que o queijo produzido nacionalmente, quando 
sabemos que, na maior parte, o queijo produzido em 
nosso País, não só o de Minas Gerais, como o de 
outros Estados, tem qualidade superior, porque a 
matéria-prima utilizada é superior. 

Esse conjunto de medidas, somado a um pro
jeto de minha autoria, aprovado no Senado, mas 
derrubado na Câmara, que estabelecia o forneci
mento de um litro de leite para cada trabalhador 
que tivesse em sua casa uma mulher em gestação 
ou um filho de até dois anos de idade - foi aqui 
aprovado, se não me engano, com um relatório fei
to pela Senadora Emilia Fernandes, mas foi rejei
tado na Câmara -, poderia aumentar o consumo 
de leite, somente esse programa, segundo proje
ção da Associação dos Produtores de Leite do 
Brasil, em um bilhão de litros. Muito mais do que 
aumentar o consumo, faria com que essas famílias 
carentes tivessem uma alimentação digna, porque 
hoje o maior motivo de repetência no primário é a 
subnutrição, e com o leite nós a estaríamos com
batendo também. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Permite
me V. Ex'l um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Concedo 
o aparte ao Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador 
Osmar Dias, mais uma vez V. Ex" retoma esse as
sunto tão importante para os nossos respectivos 
Estados, e para o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, 
uma comissão de produtores de leite procurou-me 
para fazer uma simples reivindicação na direção 
que V. Ex'l está abordando, no sentido de que, 
pelo menos nos programas sociais, só se utilizas
se o leite produzido pelos nossos produtores. E V. 
Ex& agora acaba de ir mais longe, adiantando-se. 
É uma sugestão, acredito, que V. Ex" faz ao Minis
tério competente, ao Ministério da Agricultura e a 
outras autoridades do sistema econômico, no sen
tido de que as familias carentes sejam ajudadas 
com esse alimento, que é um dos mais preciosos. 
Permita-me dizer que - a frase, embora científica, é 
também poética - o leite é o divino alimento, e ele 
poderia muito bem ajudar no combate à subnutri-
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ção no Brasil, desde que o Governo adote uma polí
tica decisiva nesse sentido, que é o que reclamam 
os nossos produtores, que têm em suas vozes as 
mais representativas deste campo. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Obrigado, 
Senador Ramez Tebet. V. Exª é de um Estado im
portante na produção agrícola nacional e oferece um 
importante subsídio ao meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, V. Exª que é um homem que 
assume grandes lutas, esta é uma luta que merece 
ser assumida por todos os brasileiros, e custa muito 
menos que todos os programas que foram lançados 
para combater as causas, até a securitização da dí
vida - nem vou falar de Proer - o Governo gastou 
sete bilhões para securitizar as dívidas dos agriculto
res e pode gastar treze bilhões agora. Este progra
ma que estamos sugerindo tem custo zero para o 
Governo e tem, sobretudo, a simpatia de toda a so
ciedade. A Refonna Administrativa, não tenho dúvi
da, é importante, e eu estou aqui para votá-la, junta
mente com aqueles que a propõem, no sentido de 
diminuir os gastos do Estado e tomar a máquina ad
ministrativa mais eficiente. 

A Reforma da Previdência, não tenho dúvida, 
é importante, mas, Sr. Presidente, peço o apoio de 
V. E::• para que não deixemos a vaca ir para o 
brejo. A produção de leite é importante; se querem 
manter o câmbio como está, tudo bem, mas há ou
tras medidas para evitar a importação e salvar, 
dessa forma, o leite das crianças. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Exª tem inteira razão e sabe que contará não só 
com o apoio da Mesa mas com o apoio da Casa, 
r.:::ssa luta que é em favor de uma grande parte da 
população brasileira, que tem, nesse produto, talvez, 
a base maior da sua alimentação. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Obrigado, 
Sr. Presidente. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. ERNANDES AMORIM, NA SESSÃO 
DO DIA 12-2-98, QUE SE REPUBLICA A 
PEDIDO DO PARLAMENTAR: 

O SR. PR.ESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra, pór cinco minutos, ao eminente 
Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, para comemorar o bom tra
balho que realizamos nesta convocação, eu gostaria 
de apresentar à Casa dois projetas interessantes. 
Um deles refere-se à questão dos endividamentos. 

Trata-se de uma espécie de Proer para pessoas físi
ca e jurídica:· Sé existiu um programa de auxílio aos 
bancos, às privatizações, aos Estados e Municípios, 
evidentemente deve-se pensar em algo que benefi
cie outros segmentos. 

O cidadão hoje está endividado junto aos ban
cos oficiais. Se o Governo Federal socorreu os ban
cos, que de repente faliram por causa da má admi
nistração dos seus gerentes, das suas direções, por 
que não aprovannos um projeto que beneficia os 
empresários? 

Há poucos instantes, um Senador repre
sentante do Mato Grosso fez referência às empre
sas da borracha que estão quebradas. Para se re
constitufrem - a maioria deve ao Banco do Brasil, à 
Caixa Econômica Federal ou a outros bancos oficiais 

· -, essas empresas, como tantas outras, mereceram 
o socorro que o Governo Federal concedeu através 
do Proer. Em se tratando de pessoas físicas, pedi
mos um financiamento com prazo de cinco anos, ca
rência de dois anos e taxa de juros de 12% ao ano. 
No caso das empresas que devem junto ao sistema 
financeiro, solicitamos que sejam beneficiadas com 
um prazo de oito anos, um período de carência de 
oito e uma taxa de juros de 12%. 

Tenho certeza de que esse projeto vai ao encan
tró do interesse de todo o povo brasileiro- do povo de
ficitário, é claro! -, sejam eles representantes do em
presas ou de pessoas físicas. 

Se aprovado esse projeto autorizativo peio Se
nado Federal, evidentemente o Presidente da Repú
blica dará essas prei'roga~ivas também às pessoas 
físicas e jurídicas. -- __ 

A prorrogação desse pagamentoé·o prazo que 
as empresas têm para se reabilitarem, já que não 
têm acesso a financiamentos, já que não têm acesso 
a novos créditos. Com esse prazo de carência, terão 
tempo de se recuperar e voltar a funcionar, assegu
rando os empregos dos trabalhadores. 

Deixo a justificativa do projeto como discurso 
para que seja transcrito nos Anais da Casa. 

Muito obrigado. 

AGENDA DO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

13-2-98 
Sexta-feira 

9h30min - Sessão de Encerramento dos trabalhos 
legislativos ·da Convocação Extraordiná
ria do Senado Federal. 
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Resenha das matérias apreciadas 
de 1 o a 13 de fevereiro de 1998 

6a Sessão Legislativa Extraordinária 
soa Legislatura 

(Art. 269, II, do Regimento Interno) 

PROJETOSAPROVADOSEENV1ADOSÀSANÇÃO 

De iniciativa do Presidente da República .... 3 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 1 
De iniciativa do Senado Federal ................. 1 

' De iniciativa do Supremo Trib. Federal ...... 1 
Total. ....•.•.....••••.•••.••••••••.•..•.••.•.......•.•••••••• 6 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado no 249, de 1989 
(n° 5.430/90, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Luiz Viana 
Filho, que.altera, atualiza e consolida a Lei n° 5.988, de 14 de dezembro de 
1973, que regula os direitos autorais. 

Sessão: 04.02.98 

Projeto de Lei da Câmara no 47, de 1996 (n° 1.229/95, nã Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que altera a Lei n° 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, para incluir hipótese de destruição de aeronave. 

Sessão: 11.02.98 

Projeto de Lei da Câmara no 66, de 1997 (n° 2.688/96, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre os crimes de 
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização 
do sistema financeiro para os ilicitos previstos nesta Lei, cria o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF. e dá outras providências. 

Sessão: 11.02.98 
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Projeto de Lei da Câmara no 1, de 1998 (na 2.749i97, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação e 
extinção de cargos no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qua
lidade Industrial e no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

Sessão: 11.02.98 

Projeto de Lei da Câmara no 2, de 1998 (no 3.097/97, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que cria, transforma e extin
gue cargos e funções no Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tribu
nal Federal, e dá outras providências. 

Sessão: 11.02.98 

Projeto de Lei da Câmara n° 78, de 1997 (no 1.159/95, na Casa de ori
gem), que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. 

Sessão: 12.02.98 

PROJETÚS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

IDe iniciativa do Senado Federal ................. 1 
Total ......................................................... 1 

Projeto de Lei do Senado n° 219, de 1995- Complementar, de autoria 
do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o sigilo das operações de insti
tuições financeiras e dá outras providências. 

Sessão: 03.02.98 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados .... .4 
De iniciativa do Senado Federal... .............. 6 
TotaL ..................................•.............•..... lO 

Projeto de Resolução no 1, de 1998, que autoriza o Estado do Rio 
Grande do Sul a elevar temporariamente os limites previstos no art. 4~ incisos 
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. 
I e II, da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, de forma a permitir 
que o Estado possa realizar operação de crédito junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, no valor de trinta e oito mi
lhões, seiscentos e vinte e nove mil e novecentos reais. 

Sessão: 04.02.98 

Projeto de Resolução n• 10, de 1998, que autonza o Estado da Paraíba 
a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento 
de que trata o inciso II do art. 4• da Resolução n• 69, de 1995, e a contratar 

·operação de crédito externo, com garantia da União, JUnto ao Banco Interna
cional para Reconstmção e Desenvolvimento - BIRD, no valor de sessenta 

· milhões de dólares norte-americanos, equivalente a sessenta e sets milhões e 
. crezentos mil reais, destinados ao financiamento parcial do Programa de Apoio 
ao Pequeno Produtor do Estado da Paraíba- PAPP. 

Sessão: 05.02.98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 133, de 1997 (n° 523/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação na área de Tu
rismo, celebrado entre o Governo da República Federatt{;a do Brasil e o Go
verno da República da Hungria, em Brasília, em 3 de abril de 1997. 

Sessão: 05.02.98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 132, de 1997 (n° 524/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Eco
nómica, ·Industrial e para o Desenvolvimento, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, 
em 12 defovereiro de 1997. 

Sessão: 11.02.98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 144, de 1997 (n° 527/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural, cele
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Oriental do Umguai, em Rivera, em 16 de outubro de 1996. 

Sessão: 11.02.98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1998 (n° 450/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova os textos da Declaração Constitutiva e dos Este
lutos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinados,em Lisboa, 
em 17 de julho de 1996. 

Sessão: 1 1.02.98 
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p·rojeto de Resolução no 9, de 1998, que autoriza a República Federati
va do Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacio
nal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até 
cento e cinqüenta e cinco milhões de dólares norte-americanos, de principal, 
destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Projeto de Suporte à 
Reforma do Setor Ciência e Tecnologia- PADCT/111. 

Sessão: 12.02.98 

Projeto de Resolução n° 11, de 1998, que autoriza o Estado do Mato 
Grosso a elevar, temporariamente e em caráter excepcional, seu limite de en
dividamento para fins de emissão, mediante ofertas públicas, de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFTEMT, destinadas ao giro de 
sua dívida mobilíária vencível no r semestre de 1998. 

Sessão: 12.02.98 

Projeto de Resolução no 12, de 1998, que autoriza o Estado do Espírito 
.)'anta a transferir para a Caixa Econômica Federal - CEF, débitos junto a ins
tituições financeiras privadas, no valor total de vinte e seis milhões, quarenta e 
um mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos, apurado em 
28 de fevereiro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio' à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal de Estados. 

Sessão: 12.02.98 

Projeto de Resolução no 13, de 1998, que autoriza o Estado do Pará a 
contratar, junto à Caixa Económica Federal - CEF, operação de crédito que 
consiste na aquisição, pela CEF, de créditos detidos por instituições financei
ras privadas junto ao Estado do. Pará, no montante de vinte e quatro milhões, 
duzentos e onze mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos, 
valor este apurado em 28 dejêvereiro de 1997. 

Sessão: 12.02.98 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFES DE· 
MISSÕES DIPLOMÁTICAS . 

Mensagem D
0 81, de 1998 (n° 76/98, na origem), pela qual o Senhor 

P!esidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Carlos Alberto Pessôa Pardellas, Ministro de Primeira Classe do Quadro Es
pecial da Carreira de Diplomata, para exercer a fimção de Embaixador do Bra
sil junto à República da Bulgária. 

Sessão: 04.02.98 
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Mensagem no 80, de 19.9.8 (n~.46/98, na ongem), ·pela qual o PresÍ
dente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Mario 
Augusto Santos, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Carrei
ra de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica da Ucrânia. · ··· 

Sessão: 11.02.98 

Mensagem n° 83, de 1998 (n° 90/98, na origem), pela qual o Presi
dente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Syne
sio Sampaio Goes Filho, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Portuguesa. 

Sessão: 11.02.98 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE AUTORIDADES 

Mensagem n° 92, de 1998 (n° 127/98, na origem), pela qual o Presi
dente da República submete à deliberação do Senado o nome do General-de
Exército José Enaldo Rodrigues de Siqueira, para exercer o cargo de Ministro 
do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do General
de-Exército Antonio Joaquim Soares Moreira. 

(Parecer no 74, de 1998) 
Sessão: 1 1.02.98 

MATÉRIAS PREJUDICADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO 

IDe iniciativa do Senado Federal .......................... 2 
Total .................................................................. 2 

Projeto de Lei do Senado n° 7, de 1995- Complementar, de autoria do 
Senador José Eduardo Dutra, que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação 
de informações à Secretaria da Receita Federal, por parte das instituições fi
nanceiras, sociedades corretoras e assemelhadas que especifica. 

Sessão: 03.02.98 

Projeto de Lei do Senado no 53, de 1997- Complementar, de autoria 
do Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera o art. 38 da Lei no 4.595, de 
31 de dezembro de 1964 e os arts. 18, 23 e 24 da Lei no 7.492, de 16 de junho 
de 1986. 

Sessão: 03.02.98 
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OUTRAS DELIBERAÇÕES 

Requerimento n° 80, de 1998, da Senadora Benedita da Silva e do Se
nador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, a inserção em ata 
de voto de pesar pelo falecimento, ocorrido ontem, dia 3 de fevereiro, no muni
cípio paulista de Atibaia, do cantor e compositor brasileiro, Sílvio Caldas, bem 
assim a apresentação de condolências à família do "Caboclinho Querido", 
como era carinhosamente chamado pela legião de seus admiradores. 

Sessão: 04.02.98 

SESSÕES PLENÁRlAS REALIZADAS 
(6 a 31 de janeiro de 1998) 

Não deliberativas ........................................................... 3 

Deliberativas ordinárias .... .. ... !3 

Deliberativas extraordinárias ..... . . ... 2 

Total ........................................ - ................... 18 

SESSÕES PLEJ','ARIAS REALIZADAS 
(1° a 13 de fevereiro de 1998) 

Não deliberativas. .. .................... 4 

Deiiberativas ordinárias ......... 4 

Deliberativas extraordinárias ...... . . .............. 3 

Total .............................................................. _.!! 

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS DUR-\NTE A 6• SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 50' LEGISLATURA 

(6'de janeiro a 13 de fevereiro de 1998) 

Não deliberativas .......... . . ..... 7 

Deliberativas ordinárias . .. ...... 17 

Deliberativas extraordinárias .. .. .... 5 

Total .................................................................. 29 . 
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SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(1° a 13 de fevereiro de 1998) 

MATÉRIÀS APROVADAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 

Projetas aprovados e enviados à sanção ........................................................... 6 

Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados .................................. 1 

Projetas aprovados e enviados à promulgação ............................................... 1 O 
• Acordos internacionais ...................................... 4 
• Operações de crédito ......................................... 6 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ................... 3 

Mensagens relativas a escolha de Autoridades .................................................. 1 

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO ··············································-······························2 

Matérias declaradas prejudicadas ...................................................................... 2 

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS ••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••• 23 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
DURANTE A (ia SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA soa 

LEGISLATURA 
(6 de janeiro a 13 de fevereiro de 1998) 

MATÉRIAS APROVADAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48 

Proposta de Emenda à Constituição enviada à promulgação ............................. 1 

Projetas aprovados e enviados à sanção ......................................................... 14 

Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ................................. .4 

Projetas aprovados e enviados à promulgação ................................................ 23 
• Acordes internacionais (Art. 49, I- CF) ............ 8 
• Operações de crédito ....................................... 14 
• Ass1mtos administrativos .................................... 1 
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Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas .................. 3 

Mensagens relativas a escolha de Autoridades .................................................. 3 

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 

Matérias declaradas prejudicadas ......................... _ ............. ____ .................... ______ . 7 

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 55 

SF 121198 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Juíza Federal Substituta Encaminha esclarecimentos 
da 5" Vara- Seção Judi- acerca da tramitação do Pro
ciária de Minas Gerais jeto de Lei da Cãmara no 92, 

de 1996. 

COMISSÃO 
DE 

ASSUNTOS SOCIAIS 

s• SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA 
DA so• LEGISLATURA 

MATÉRIAS APRECIADAS NA CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA ENTRE 
06/01 A 13/02 

Reuniões Realizadas ......•........... 05 
Audiências Públicas ..............•.. 01 

TOTAL DE MATÉRIAS (PARECERES E PROJETOS) -02 
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PROPOSIÇÕES NÃO TERMli\ATIVAS 

iPROJEcTQS DELEil)A. CAMARA JAN F~V TOTAL 
PELA 
APROVAÇÃO 01 01 02 

PELA 
REJEIÇÃO o 00 
PELA PREJUDICIALIDADE 

o o 
TOTAL 

01 01 02 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA 

6a SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA soa 
LEGISLATURA 

(6/l a 13/2/98) 

REUNIÕES CONVOCADAS: 11 
REUNIÕES REALIZADAS: 11 

MATÉRIAS APRECIADAS 

PROJETOS DE LEI DO JAN FEV 
SENADO 

I<PLS) 

APROVADOS 
1 

REJEITADOS 

PELA 
PREJUDICIALIDADE 

1 
TOTAL 

TOTAL 

1 

1 
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PROJETOS DE LEI DO JAN FEV TOTAL 
SENADO 

COMPLEMENTAR 
_(PLS-COMPL.) 

PELA 2 2 
APROVAÇÃO 
PELA 
REJEIÇÃO 
PELA 2 2 
PREJUDICIALIDADE 

4 4 
TOTAL 

PROJETOS DE LEI DA JAN FEV TOTAL 
CÂMARA 

(PLC) 
PELA 6 4 10 
APROVAÇÃO --'-

PELA 
REJEIÇÃO 

2 2 
PELA PREJUDICIALIDADE 

8 12 
TOTAL 

PROPOSTAS DE EMENDA À JAN FEV TOTAL 
CONSTITUIÇÃO 

(PEC) -· 
PELA 1 l 2 
APROVAÇÃO 
PELA 
REJEIÇÃO 
OUTRAS CONCLUSÕES 
OUTROS 

1 1 2 
TOTAL 

. ' 
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QUADRO CONSOLlDApp Dq~_PAREt:ERts· .. WRECIADOS 
PELA CCJ 

6' SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA DA 50" 
LEGISLATURA 

PARECERES JAN IFEV :TOTAL 
I 

9 6 15 
PELA APROVAÇÃO 

PELA REJEIÇÃO 
I 
I 

PELA 
i PREJUDICL-\LIDADE 

APROVANDO 1 1 
INDICAÇÃO OE 
AUTORIDADES 

9 7 16 
TOTAL 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS: 

EM 5.01.98 
EXPOSIÇÃO DO SENHOR 
LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA. 
MINISTRO DE ESTADO DA AOMINISTR-\ÇÃO FEDERAL E REFORMA DO 
ESTAOO 

OBJETIVO: 
INSTRUÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 41, DE 
1997, (n" 173 de 1995, na Câmara dos Deputados), "MO()!FICA O REGIME E 
DISPÕE SOBRE PRINCÍPIOS E NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS, CONTROLE OE DESPESAS E 
FINANÇAS PÚBLICAS, E CUSTEIO DE ATIVIDADES A CARGO DO 
DISTRITO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVlDÊNCIAS.'' 
AUTORIA: PODER EXECUTIVO 

EM: 28.0198 
EXPOSIÇÃO DO SENHOR 
EDSON AR-\NTES DO NASCIMENTO, MINISTRO-EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 
OBJETIVO: 
INSTRUÇÃO DO PROJETO DE LEI DA C\.MARA N" 78 OE 1997 
(N" 1.159 DE 1995 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS), "ll'iSTITUl NORMAS 
GERAIS SOBRE DESPORTO E DÁ OUTRAS PRO\•lDÊl'\CIAS." 
AUTORIA: DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA 
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398 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

COMISSAO 
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

REUNIÕES CONVOCADAS 
E REALIZADAS NA 63 SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA 

DA soa LEGISLATURA (DE 06.01.98 A 13.02.98) 

REUNIÕES CONVOCADAS ............•... 07 

REUNIÕES REALIZADAS .................. 06 

PARECERES APRECIADOS 
63 SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA soa LEGISLATURA 

(DE 06.01.98 A 13.02.98) 

PROJETOS DE LEI 
DO SENADO JAN-

COMPLEMENTAR FEV/98 
(OFS) OFÍCIO"S" JAN-

FEV/98 
PELA 01 
APROVAÇÃO APROVADOS NOS 11 
PELO 02 TERMOS DE PRS 
ARQUIVAMENTO 
TOTAL 03 TOTAL 11 

PROJETOS DE LEI JAN-
DACÃMARA FEV/98 

(MSF)MENSAGENS JAN-
FEV/98 

PELA 04 
APROVAÇÃO 

APROVADAS NOS 
·~"OS DE PRS 03 11 

TOTAL 04 

TOTAL 03 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

DATA 
11.02.98 

QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA GAE < 
NA s• SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA so• LEGISLATURA 

(DE 06.01.98 A 13.02.98) 

PARECERES JAN- . 
FEV/98 

PELA APROVAÇÃO 05 

PELA 02 
PREJUOICIALIOAOE 
APROVADOS NOS 14 
TERMOS OE PRS 

TOTAL 21 

AUDIÊNCIAS, DEPOIMENTOS 
E COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES REALIZADOS NA CAE NA 

6" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50" LEGISLATURA 

EXPOSIÇÃO DO SENHOR JOSE MARIO 
MIRANDA ABDO, DIRETOR-GERAL DA ANEEL, 
ACERCA DO "SUPRIMENTO DE ENERGIA 
ELETRICA". 

COMISSÃO 
DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

REUNIÕES CONVOCADAS 
E REALIZADAS NA63 SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA 

DA 503 LEGISLATURA (JANEIRO/FEVEREIRO DE 1998) 

REUNIÕES CONVOCADAS ........................... 02 

REUNIÕES REALIZADAS .............................. 02 

TOTAL DE REUNIÕES ............ , ............. : ......... 02 

PROJETOS DE LEI JAN TOT 
DA CÂMARA 

PELA ... 01 01 
APROVAÇÃO 
TOTAL 01 
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400 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

SABATINA DOS INDICADOS PELAS MENSAGENS N"S. 076 A 077 DE 1998, PARA COMPOR A 
AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO- ANP. 

REUNIÃO/ ASSUNTO INDICADOS CARGO 
EM 15/01/98, APROVADA A 

MENSAGEM N" 076/98. DR. GIOVANNI TONIA TTI PARA O CARGO DE DIRETOR 
DAANP 

EM 15/01/98, APROVADA A DR. RICARDO PINTO PARA O CARGO DE DIRETOR 
MENSAGEM No 076/98. PINHEIRO DAANP 

RELATÓRIO 

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

COMISSÃO 
DE 

EDUCAÇÃO 

s• SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA 
DA so• LEGISLATURA 

MATÉRIAS APRECIADAS EM 1998 

JANEIRO I FEVEREIRO 

Reuniões Convocadas ................ 06 

Reuniões Realizadas .. ·-·····-······05 
(Incluindo 03 Reuniões Conjuntas com a CCJ e CAS) 

Proposições Não Terminativas 

PROJETOS DE LEI DA JAN/ FEV 

CÂMARA 

APROVADOS 03 

REJEITADOS . 

PELA PREJUDICIALIDAOE . 

TOTAL 03 


