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l-ATA DA 79"SESSÃO,EM I' DE JULHO DEI994 
1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da R_epública 
- N"' 239 e 240, de 1994 (n"' 488 e 489/94, na origem, res

pectivamente), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado. 
- N" 241 a 243, de 1994 (n"' 490 a 492/94, na origem, res

pectivamerite ), de 29 de junho, referente às matérias constantes 
das Mensagens SM n"' 132 a 134, de 1994. 

L2.2- Ofícios do 1° Secretário da Câmara_ dos Deputados 
- N' 199/94, de 28 de junho, comunicando a aprovação, 

com emendas, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ· 
mara D0 50, de 1987 (n° 171187, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a pro
dução e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão 
lnter-setorial de Bebidas, e dá outras providências. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das se-
guintes matéria~: _ -- -

-Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
do Senado n" 156, de 1993 (n" 4372/93, na Câmara dos Deputa
dos), que revoga o prazo de que trata o parágrafo 6° do art. 2° do 
Decreto-Lei n° 2.452, de 29 de julho de 1988, introduzido pela Lei 
n° 8.396. de 2 de janeiro de 1992, para a instalação de Zonas de 
Processamento de Exportações jã existentes. 

-Projeto de Lei da Câmara n"ll2, de 1994 (n" 4.268/93, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República. que ins
titui a Cédula de ProdUto Rural, e dá outras providências.-

-Projeto de Lei da Câmara n° 113, de 1994 (n° 4.146/93. na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá 
nova redação ao art. 1° da Lei n° 8.072, de 25 de jullio de 1990, 
que dispõe sobre os crirries hediondos_, nos termos do art. 5°, inciso 
XLITI. da Constituíção Federal, e_determinJ. oUtras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n° 114, de 1994 (n° 209/91, na 
Casa de origem), que regulamenta o__ parágrafo 7° do art. 226 da 
Constituição Federal, que trata do Planejamento Familiar, estabe
lece penalidades e cL.í. outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 115, de 1994 (n" 3.358192, na 
Casa de origem), que acrescenta exigência para a adoção interna
cional. 

-Projeto de Lei da Câmara n° 116, de 1994 (n° 4.650/94, na 

Casa de origem), que dispõe sobre bebidas. 
-Projeto de Lei da Câmaran' l!7, de 1994 (n" 4.151/93,na 

Casa de origem), de iniciatiVa do Presidente da República, que al
tera dispositivos do Decreto-lei n° 227. de 28 de fevereiro de 1967. 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 65, de 1994 (0° 427/94, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção so
bre Cooperação Internacional e Proteção de Crianças e Adolescen
tes em Matéria de Adoção Internacional, concluída em Haia, em 
29 de maio de 1993. 

1.2.3 -Comunicação da Presidência 
- Abertura de prazo para recebimento de emendas ao Proje

to de Decreto Legislativo n° 65, de 1994, lido anteriormente. 
1.2.4 -Comunicação -
- Do Senador Dirceu Carneiro, de ausêncíã do Pais no pe

ríodo de 29 de junho a 3 de julho do corrente ano. 
1.2.5- Requerimentos . _ 
- ~ 509, de -1994, de autoria do Senador Nelson Wedekin, 

solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias I. 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27 e 29 de junho 
de 1994. Votação adiada por falta de quorum. 

- N° 510, de 1994, de autoria do Senador José Richa, solici
tando que sejam considerados·. como licença autorizada, os dias I, 
3. 6 e 13 de junho de 1994_ Votação adiada adiada por falta de 
quorum. 

- N° 511, de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, 
solcitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias 3. 6, 7,10, 17,20 c 24 de junho de 1994. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- N° 512, de 1994, de autoria do Senador Fernando Hemi
quc Cardoso. solicitando que sejam considerados, como licença 
autorizada, os dias I, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de 
junho de 1994. Votação adiada por falta de quorum. 

- - N° 513, de 1994, de autoria do Senador Gerson Camata, 
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias I, 3, 6, 10, 13, 17, 20,21 e 27 de junho de 1994. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- N' 514, de 1994, de autoria do Senador Flaviano Melo, 
soliCitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias I, 3, 6, 7, 8, 9. 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27. 28,29 e 
30 de junho de 1994. Votação adi~da por falta de quorum. 
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- N° 515 de 1994, de autoria do Sen;:tdor LoremOCrg Nunes 
Rocha. soliCitando que sejam considerados, c.omo licença autoriza. 
da. os dias 1, 3, 6, 7, 10. 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27 e 30 de junho. 
de 1994. Votação adiada por falta de quorum. · 

- N° 516. de 1994, de autoria do Senador Affonso Camar
go, solicitando _que sejam considerados, como licença autorizada, 
os dias 3, 6, 9, 10, !3, 14, 15, 16, 17, 24, 27 e 30 de junho de 
1994. Votação adiada por falta de quorum._ 

- N<l 517, de 1994, de autoria do Senador Wilson Martins, 
solicitando que sejam considerados. como licença autorizada. os 
dias 3, 7, 8, 9, 10, !3, 14, 15, 16, 17, 20, 2!,.22.23,24, 27, 28,29 
e30 de junho de 1994. Votação adiada por falta de quorum. 

- N° 518, de 1994, de autoria do Se:n_ador -Mário Covas, so
licitando que sejam considerados. como licença autorizada, os dias 
3, 6,.7, 10, 13, 14, 16. 17, 20, 23, 24, 27, 28 e 30 de junho de 
1994. Votação adiada por falta de quorum. 

- N° 519. de 1994, de autoria do Senador Carlos Patrocínio. 
solicitandO que- sejam considerado_s, como licença autorizada, os 
dias I, 3, 6, 10, 13, 14. 17. 21. 22 e 23 de junho de 1994. Votação 
adiada por falta de quorum. · 

- N° 520, de 1994, de autoria do Senador Nelson Carneiro. 
solicitando que sejam considerados, coniO licença autorizada, os 
dias!, 3, 6, 9. 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24 e 27 de junho de 1994. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- ~ 521. de 1994, de autoria do Scnªdo_r Teotônio Vilela 
Filho, solicitando que sejam considerados, como licença autoriza
da, os dias 3, 6, 7, 8, 9·, 10, 13. 14, 17. 20, 21, 23. 24. 27, 28 e 29 
de junho de 1994. Votação adiada por falta de quorum. 

- N° 522, de 1994, de autoria do Senador Ruy Bacelar. soli
citando que sejam considerados. como licença autorizada. os dias 
I, 3, 6. 7, 10, 13, 14, 17, 20, 23, 24,27 e 28 de junho de 1994. Vo
tação adiada pnr falta de quorum. 

- N° 523. de 1994, de autoria do Senador Francisco Rol
lemberg, solicitando que. seja consídcrado, conto liccp_ça autoriza
da, o período de I a4julhode 1994. Votação adiada porfaltadc 
quorum. 

- N° 524 de 1994, de autoria do Senador Alfredo Campos. 
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias !, 3, 6. !0, 13,14, 17. 20 e 24 de junho de 1994. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- N° 525, de 1994~,de autoria do Senador Garibaldi Alves 
Filho. solicitando que sejam considerados. como licença autoriza
da, os dias I. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 13, !4, l5. 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 
29 e 30 de 1994. Votação adiada por falta de quorum. 

- N° 526, de 1994. de autoria do Senador José Paulo Bisol. 
solicitando que sejam considerados: como licença autoriZada, o.> 
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dias 1, 3, 6, 7, 8, 10. 14, 16, 17, 20,21 e 22 de junho de 1994. V o, 
tação adiada por falta de quorum. 

- N° 527, de 1994, de autm::ia .do,Senador ~voisicr Maia. 
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias I. 3, 6, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24,27 e 28 de junho de 
1994, Votação adiada por falta de quoí-um. · 

- N" 528, de 1994, de autoria do Senador José Fogaça, soli
citando que sejam consideradOs~ cõmõ licença autorizada, os, dias 
3, 6, 7, 8, 10, 23, 24, 27 e 28 de junho de !994. Votação adiada 
por falta de quorum.- -

- ~ 529, de 1994, de autoria do Senador Rachid Saldanha 
Derzi, solicitando que sejam Considerados, como licença autoriza
da, os dias 9, lO, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho 
de 1994. Votação adiada por falta de quorum. 

_- N°-530, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo, so
licitando que seja considCradó;_c-omo ÜCenç<lautorizada, o dia 4 de. 
ju1ho de 1994. Votação adiada por falta de quorum. 

- N° 531, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo, so
licitando que seja cOnsiderado, como licença autorizada. o dia 1 de 
julho de 1994. Votação adiada por falta de quorum. 

- ~ 532, de 1994, de autoria do Senador Márcio Lacerda, 
solicitando que sejam collsíderados, collió licença autorizada, os 
dias I, 3; 10, !3, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 28 de junho de 
1994. Votação adiada por faliã. de quorum. 

- N" 533, de 1994, de autoria do Senador Darcy ~ibeiro, 
solicitando que sejit.ni -COnsiderados, comO licença autorizada, os 
dias !, 3, 6, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 22 24. 27 e 28 de junho de 
1994. Votação adiada por falta de quorum. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 
Recebimento do Ofício n° 2.374/94, do Banco Ceniral do 

Brasil comunicando não constar registres , nã.quefe órgão, de pedi
dos de contratação de opC!açOes de crédito de interesse das Prefei
turas Municipais de Petrolina~PE e Três de Maio-RS. 

Recebiniento do Ofício n° S/56, de 1994, do Banco Central 
do Brasil,encamiDballdo ao SenadO Federal, solicitaÇão para que a 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. possa emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro Municipal do RiO de Janeiro-LFfM-RIO, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária da Prefeitu~ 
ra, vencível no 2° semestre de 1994. 

RCccbimento do Ofício noS/57, de 1994, do Banco Central 
do Bra.'!il, encaminhando ao Senado Federal, solicitação para que o 
Governo do Estad0 do Rio Grande Sul, possa emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul-LFTRS, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, 
vencível no 2° semestre de 1994. 

Témiino do prazo para apresentaç-ãO de emendas aos Proje-
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tos de Rêsüluçãó-il(lS'Ss· é 56; dê 19g4, lidOS em·sús'ãO _anteriOi-; - Projeto de DecretO Legislati~o no 45!93 ·c.í:é 253!93.· D.a 
sendo que aos· mesmos não foram oferecidas emendas. . Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 

Edição pelo Senhor Presidente da Repúb1ica da Medida outorgada à Rádio Capinzal Ltda. para explorar serviço de radio
Provisória rio 536/94, que altera o art. 5° da Lei n° 7.862, de 30 de difusão sonoraem onda média na Cidade de Capinzal, Estado de 
outubro de 1989, que dispõe sobre a remuneração das disponibili- _ Santa Catarina.Votação adiada por falta de quorum. 
dades do Tesouro Naciorial; dcsigéaÇãO 'da 'eonl.iSsão Mista e ítxa- i - Projeto de p_ecreto Legislativo n° 46/93 (n°· 248/93; :Qâ. 
ção de calendário "para a tramitação ~da matéria~-- Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 

Edição pelo Senhor Presidente da República da Medida outorgada à Rádio Fraternidade Ltda.. para explorar serviço tle 
Provisória D0 537 Jq4, que dispõe sobre o exercício das atribuições· radiodüusão sonora em frequência modulada na Cidade de Araras, 
institucionais da Advocacia-Geral da União. em cãráieÍ' eiD.ergen- Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 
cial e provisório, e dá outras providências.:OesignaçãO da ·cori:lls- - Projeto de Decreto Legislativo n° 48/93 (n° 264/93; na 
são J\1ista e fixação de calendário para a tramitação da matéria. Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova ã permissão 

Edição pelo Senhor Presidente da Reptiblica da Medida da da Rádio Jornal do _ _BrasilLtda., para explorar serviço de radiO
Medida Provisória ·no 538794, que altera_ diSj)0~1ivos e ac-rescenta: difusão sonora em frequência mOdulada na Odade do Rio _de J3.
artigos à Lei n° 8.694, de 12 de agosto de 1993, que dispõe sobre- nciro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de 
as dírCtiúes· :(>árá ·a; élãbôráÇãO'é êXe"cUÇão' di Lei_ Ç>:,-Ç~ep.tá:riíl-., quorum.· - _ _ . ____ _ 
Anual de 1994 e dá outras providências.Designação da Comissão - Proj_eto de Decreto Legislativo n° 49/93 (no:i73/93, ná ti-
Mista e fixação de calendário para a tramitaÇãO c:G-illatéria. mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a petmissãó da 

Edição pelo Senhor Pre;:;idente da República da Medida Rádio Litoral Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
Provisória D0 539'/94, qUe dispõe sobre a criação dos cargos em co- em frequência moaulada na Cidade de Osório, EstadO do- Rio 
missão que menciona.Designação da Comissão Mista e fiXação-de Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 
calendário para a tramitação da matéria. -Projeto de Decreto Legislativo n° 52193 (:1;1° 246/93,na Câ-

Edição pelo Senhor Presidente da República da Medida mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
Provisória n° 540194, que dá nova redação ao capllt do ~- 3° da outorgada à Rádio Grande Lago Ltda. para explorar serviço de 
Medida Provisória n° 5_34, de 24 de junho de 1994.Designação da radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, 
Coniissão Ivfista e fixação de calendário' para a tramitação da matéria. Esta_do do Paraná. Votação adiada por falta de quorum. 

Edição pelo Senhor Presidente da República da Medida - Projeto de Decreto Legislativo n° 55/93 _(n° 267/93, na 
Provisória n° 541/94. que autoriza- o Poder Executivo a abrir ao Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão 
Orçamento da Seguridade Social da_Uoião. e:rriiliVordo "Ministério oUtorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda. para explorar ser
da Integração Regional, crédito extrilordfuário n-o valor de Cr$ viço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano 
11.000.000.000,00, "jJafa óS-fill:S que especifica.Designaçã·o da Co- Estado do Piauí. Votação a-diada por falta de quorum. 
missão Mista e fixação âe CalendáriO pafa a tramitaç-ão da matéria. --ProjetQde Decreto Legislativo n° 7/94 (n° 308/93, na Câ-

- Edição pelo Senhor Presidente da República da Medida mara dos Deputados ), que apr~_a o ato quQ renova a outorgada 
Provisória n° 542/94, que dispõe sobre o Plano Real, o Sistema deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda •• para explorar serviço 
Monetário Nacional, estabelece as regras·e condições de emissão de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó. Esta
do real e os critérios para Conversão· das obrigações para o real, e do de Santa Catarina. V~tação adiada por falta çle quorum. 
dá outras providências.DeSi@:tação da Coml&são :rvtista e fixaÇãO -Projeto de Decreto Legislativo n° 9/94 (nil301!93, na Cã-
de calendário para a tramitação da matéria. mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 

1.2.7 -Discursos do Expediente outorgada à Rádio e_TV Tapajós Ltda., para explorar serviço de 
SENADOR GERSON CAMA TA - Solicitail.do da Presi- radiodifusão de sorlS e ímaf,ens (televisão) na Cidade de Santerém, 

dência esclarecimentos sobre o funcionamento do Senado Federal Estado do Pará. Votação adiada por falta de quorum. 
e do Congresso Nacional no mês de julho. - Projeto de Decreto Legislativo n° 10/94 (n° 297/93_, na 

O SR.PRESIDEN1E- Resposta ao Sr. Gerson Camata. Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga pemüssão à 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Esclareciii:ii:mtos ao Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar serviço de radiodi

Senador Francisco Rollemberg sobre a impugnação de sua candi- fusão sonora em frequência modulada, com fms exch.isivamente 
datura às próximas eleições pelo PMN, em Sergipe, solicitada pelo educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
Delegado do PFL Dr. José Carlos Sousa Santana. do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Considerações sobre a - Projeto de Decreto Legislativo n°) 1194 (n°265/93. na 
~.1edida ProVisória n° 541-, de 29-6-94. Agradeci.i-:iientos: aO Govêr- Câ.mã:rã dos Deputaào-s), que aprova o ato·que féh-6Vãa pcnrtlSSãó 
no por atender prontamente os apelos da população e do Prefeito outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares, para explqrar serviço de 
Jarbas Vasconcelos, da cidade de Recife.Aplausos 1.0 Presidente radiodifusão sOnora: em frequência modulada na Cidade de Farta
Itamar Franco pelo aperfeiçoamento doas Decretos-lei noS 785, de leza, Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum. 
30-3-93 e 811,-de 29-4-93, sobre o vale-gás. - Projeto de Decreto Legislativo n° 12/94 (n° 319/95; na 

SENADOR ÁUREO IVIELLO- Cori.siderações sobre proje- Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
to de lei-de autoria de S. Exa. que cria o ParqUe Nacional das Ana- Fundação Cultural Cruzeiro do ~ui para executar serviço d:e ra
vilhanas, no arquipélago do Rio Negro;-em t!amitaÇãO na-Câmara diodifusão sonora em ft-e(}uência modulada na cidade de Sorocaba, 
dos Dcpntados. Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

1.3- ORDEM DO DIA - Projeto de Decreto Legislativo n° 18194 (n° 252/93. na 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 4419.? (n° 250/93, ria Câmara dos Deputados ), que aprova o ato_ que renova a concessão 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar serviço de radio
da Rádio Independente Ltda. para explorar serviço de radiodifu- difusão sonora em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do 
são sonora em frequência modulada na cidade Lajeado, Estado do Tocantins.Votação adia.da._ por falta de quorum. 
Rio Gi'ande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. - Projeto de Decreto Legislativo n° 19/94 (n° 254/93. na 



3782. . Sl(bapp 2 , · DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiioll) 

Câmara dos Deputados), que aprov~ o ato que renova a concessão~ fio f{lyoráxel .. qQs t~rn:~s.,_do Projeto de Resolução n° 61/94, que 
outorgada à TV Tocantins Ltda. par~ explorar serviço-de radiódi.:_ .• aprese.ntà, fi,.ta:p.dO .a: xo_taçjo· ___ adiada nos termos do artigo- 375, 
fu-;ão de sons e imagens (televi~ão )_p.a C ida~ .,.de An_ápc?lis, Estado vm, do Regi.:Ql~nto _lnt~'Q19, ~ _ _ 
de Goiás. Votação adiada por falta,~ quoruQ1. - : : . : ·~: =:- ~e~s_ã__afmáJ:~o·IJ-oje!o~de __ Lei do SenadO no 132/91, que 

- Projeto de J)ecreto Legislativo n° 24/94 (n° 328/93 •. I].~ • di~R~ ,so?~ q depoimento de autoridade ou cidadão perante as 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga pe~ssão! , co~s~s ·da' ,Câmara dos Dep~tados, do Senado Federal e do 
Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí para executar· Congresso Nacional. Aprovada.A Câmara dos Deputados. 
serviço de radiodifusã_Q_sonorã. em ír~quên~-~\_-modulada, çom .fms. ' • ' , ~-=-- Redação final elo Projeto de Lei do Senado D0 146/92. que 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Esiado'de dispõe sobre a inc1usão do Vale do Jequitinhonha do Estado de 
Minas Gerais. Votação adiada pór falta de quorum. Minas Gerais na área de atuação da Superintendêl!Cia do Desen· 

- Projetó_-ôe Decreto Legislativo n° 23/94 (N° 327/93, na volyimento çlo Nordeste·SUDENE. Aprovada. A Câmara dos 
Câmara-dos DeputadOs): que aPrOVa ô ato qÜc renova i\::OnCeSSâ:o . oe'pt]fàdos:' ·. ·· 
outorgadá à RádLo.Moritanbêr:;·de Botelbos; Ltda. para _explorar ' :-.Projeto de Lei da Câmara n° 185/93 (n° 2.398/91. na Casa 
serviço de: radiodifusão sonora em. onda média. na cidad.e de Bote· . de origem), _que acres~enta parágrafo ao· art. 71 da Consolidação 
lhos, Esk.do ·de Mirias Gerais. Reti_nido da Pauta nos (ermos do ' das Lê is dÕ Trabalbo·CL T, prescrevendo sanção a ser aplicada em 
art.175, "e",do'R.Cgim€miolnte'i-ôo. ·· ·o'·--~~ caSo de·dêscumprimertto do disposto no caput do referido arti· 

- .&ojeto, Q._e. Lei .da Câ,mara 11~ 16/94 (n° 2.248/91. na Casa,· · go.Discus-são encerrada, ficando a votação adiada nos termos do 
de origen;t), que regulamcpta, o ,art. 236 da Constituição Federgli~ . artigo.375, VTII, doi Regimento Interno. 
dispondo Sobí-e Servlços nõtarialS ·e' de regi[tro. Votação· adiada . . :.. 'Profoto de Lei do Senado n° 31 ~/91, que concede isenção 
nos termos do art. 375, Vffi, do Regimento Interno. do.lmJ)oSfo Sobre Produtos Industrializados-!PI para os veículos 

-Oficio n° S/50, de 1994, através do qual o Governo doEs- destinados ao uso de representantes comerciais autônomos.Discus· 
tado de Minas Gerais solicita autorização para emitir Letras Finan- são sobrestada, após parecer de plenário favorável e abertura de 
ceiras do Tesouro do Estado de Minas Gerni_s-LFfMG, cujos r~· prazo de 5 sessões ordinárias para recebimento de emendas. 
cursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, · 1.3.1-Discurso·após'a Ordem do Dia 
vencível no 2° semestre de 1994. Discussão encerrada, após pare· SENADOR JOÃO ROéHA- Satisfação da sociedade bra-
cer de plenário favorável, nos termos do Projeto de Resolução n° sileira em vivenciar a implantação do Real no dia de boje. 
60/94.-que Oferec?, ficando a_ ~otaçãõ-adiada -~os termos do artigo 1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
375, VIII, do Regunento Intemo. 1 4- ENCERRAMENTO ~ ~ ~ ~~ -

-Ofício n° S/52, de 1994, através do.qual a Prefeitura Mu. · 
nicipal de São Paulo solicita autorização pára emitir Letras Finan- 2- MESA_DIRETORA _ .. -. - ----: ---, 
coiras do Tesouro do Munic!pio-LFfM-SP, cujos recursos serão 3 -LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
destinadosao giro da Dívida Mobiliária da Prefeitura, vencível no 4- COMPOSIÇÃO DAS CÕM:1SSÕES PERMÃNEN-
20 semestre de 1994. Discussão encerrada, após parecer de plená- TES 

ATA DA 79a SESSÃO, EM 01° DE JULHO DE 1994 
4a SessãoLegíslativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Alfredo Campos - Cario• De'Car(C:. César Dias - Chagas 
Rodrigues- Epitácio Cafeteiii- João Calmop.- José Richa- Leu
rival Baptista - Meira Filbo - Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 10 RS. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a protcção de Deus, iniciamOs nossos trabaJhos. 
O Sr.__l0 S_ecretário procederá à leitt1fa do Expediente. 

É lido o s8glii.D.te 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionando: 
N" 239, de 1994 (n• 488/94, na origem), de 29 do corrente, 

referente ao Projeto _de Lei da Câmara_ U0 106, de 1993 (n° 
2.689/92, na Casa de origem), que altera ·dispositivos do Código 
de Processo O vil, relativos à liquidação de sentença, sanCionando 
e transformando na Lei n• 8.8%, de 29 de junho de 1994; e 

•, 'I 

N" 240, de 1994 ( n• 489/94, na origem), de 29 do corrente, 
referente ao Projeto de Llei da Câmara n°44, de 1994 (n• 534/91, 
na Casa de origem ), que concede passe livre às pessoas portadoras 
de deficiência no sistem-a de transpórtê c·oletivo interestadual, san· 
cionando e transformando na Lei n° 8.899, de 29 de junho de 
1994. 

N"' 241 a 243. de 1994 (n"' 490 • 492194, na origem), de 29 
do corrente, referente às matérias constantes das Mensagens SM 
n"' 132 a 134, de 1994. 

OFÍCIOS-
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
N° 199/94, de 28 do corrente, comunicando a aprovação, 

com emendas, do Substitutivo do Senado ao Projeto de ~i da Câ· 
mara n• 50, de 1987 ( n• 171/87, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a padonização;·a classificação, o registro, a· inspeção, a pro
dução e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão 
lnter·setorial de Bebidas, e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 28·6-94) 

Encaminhando à revisão do Senado Federal au
tógrafos deis seguintes ltiatérlas: 
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SlJBSTITiffiVO DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO · ·, w· 156, DE 1993 

- -- - ' - - --- ' -

(n° 4.372/93, na Câmara dos Deputados) 

·Renova o prazo da que trata o § 6° do 
art. 2° do Decreto-lei n° 2.452, de 
29 de julilo da 1988, introduzido pela 

. Lei' no 'à . 396, da' 2 de janeiro de 
1992, para a instalação de Zonas de 
Processamento de Exportações jã exis
tentes. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° - É restabelecido o prazo de vinte e quatro 

meses de que trata o § 6° do Decreto-lei n° 2. 452, de 29 de 

julho de 1988, introduzido pelo art. 1° da Lei n° 8.396, de 2 

de janeiro de 1992, para a instalação das Zonas de Processa

mento de Exportações jã aprovadas até 31 de dezembro de 1991. 

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

publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇAO CITADA, 

LEI N.O 8.396, DE 2 DE JANEIRO DE 1992 
Altera o Decreto-Lei n.0 2.452, de 29 de 

Julho de 1988, que dispÕe sobre o reclme trl
bultário c&mblal e administrativo das Zonas 
de Proc~to de Exportações, e dá outras 
providências. 

O Presidente da. República: 
Faço saber que 0 Congresso Nacional decreta e 

eu saciono a seguinte Iel: 
Art. 1.o Os a.rts. 1.0, 2.o, 5.o. 7.o, 11 e 12 do De

creto-Lei n.o 2.452, de 29 de julho de 1988, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 
• o ••• o •••• o •• o o ••••••••• o ••••••••••••• ,_,_. ••••••••••• 

o •••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o • o 

A Conriesllo de Assuntos Ecooômicos 

Arl. 2.o A criação de ZPE fa.r-se-á por decreto, 
que delimitará sua área, à vista de proposta dos 
Estados ou Municípios, em conjunto ou lsolada.men
te. ..................................................... 

f 5.o A concessão de ZPE caduca.rá se no pre
zo de doze meses, contados da. autorização, a ad
ministradom da ZPE não tiver Iniciado. efetiva.men
te a.s obres de tnfm-estrutura. de acordo com o cro
nograma previsto no projeto de instalação. 

1 s.o Em se tratando de ZPE jâ aprovada, o 
prezo de que trata o pará.gra.to a.nterlor serâ de 
vinte e quatro meses, a partir da data de publlca.
çãodestalel. 
•••••••••••••• o ••• o •••••• o o ••• o •••• o • o •••••••••••••• 

o ................................................. .-~ ·-·. 
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. -- ~ ~. -. '~ .... ' - ' 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
-· -~ . N' 112,DE Í994 . .. .... 

. ' . . '' '. 

. ' --
- .. ,;,· .... ~ ... ' ~ 

(n" 4.268/93, na Casa de.Qngem) 
(De ~ciativa-do l>Tesiderite da RepiÍbiica) 

Institui a Cédula de Produto Rural, e 
dá outras providências. 

O CONGRESSO.NACIO~ d~creta:. 
" ' - . . . 

Art .. 1 o - Fica insti tuida a Cédula de Produto 

Rural- CPR, representativa de promessa de entrega de produto.s 

rurais, com ou sem garantia- .cedularmente consti tuida. 

Art. 2° - Têm legitimação para emitir CPR o 

produtor rural e suas associações, inclusive cooperativas. 

Art. 3° - A CPR conterá os seguintes requisi-

tos, lançados em seu contexto: 

I - denominação "Cédula de Produto Rural"; 

II - data da entrega; 

III - nome do credor e cláusula à ordem; 

IV - promessa pura e simples de ent:regar o 

produto, sua indicação e as especificações de qualidade e 

quantidade;-· 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 117, DE 1994 

(n• 4.151/93. na Casa de origem) 

Altera dispos~tivos do Decreto-lei n° 
227, de.28 de fevereiro de 1967. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o • os arts. 3 o , 7 o , 15, 16, 17, 22, 23, 

24, 25, 30, 31, 37, 38, 41, 44, 55, 63, 64, 81, 85, 92 e 93 do 
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Decreto-lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código da 

Mineração, alter~do pelo Decreto..:.lei n° 318, de 14 de marc;o da 

1967 e pelas Leis no• 6:403, de 15 de dezembro de 1976, 6.567, 

de 24 de setembro de 1978, e 7.085, de 21 de dezembro da 1982, 

passam a vigorar com a seguinte redac;ão: 

''~t. JO - • • • • • • • • • • • • • • • -. • • • • • • • • • • • • • • • 

..................................................... 
§ 1° - Não estão sujeitos -a:os preceitos desta 

C6digo os trabalhos de movimentac;ão de terras e de 

desmonte de materiais in natura, que se fizeram 
/ necessários à abertura de vias de transporte·, obras 

gera1s de terraplanagem e de edificaçõe~ 

Compete ao Depar~amento Nacional-~ 

Produção Mineral - DNPM a e~ecução deste Código e dos 

diplomas legais complementares . 

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

Art. 7° - O aproveitamento das jazidas depende 

de alvará de autorizac;ão de pesquisa, do Diretor do 

DNPM, e de concessão de lavra, outorgada pelo Ministro 

de Estado de.~nas e Energia. 

Parágrafo único As minas manifestadas e 

registradas na vigência do art. 10 do Decreto n° 

24.642, de 10 de julho de 1934, e da Lei n° 94, de 10 

de setembro de 1935, sujeitam-se às prescrições estabe

lecidas neste Código, aplicáveis ao regime da 

concessão . 

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

Art. 15 A autorização de pesquisa somente 

poderá ser outorgada? brasileiros, pessoa natural, e a 
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.empresas brasileiras de capital nacional, firma indivi-

,., ... ~ual, o.u.empresas legalmente habilitadas, ·mediante auto~ 

rização do DNPM, proferida em processo regularmente 

·. ~~~nac:io e informado. 

)?arágrafo 

pesquisa serão 

único Os 

executados 

trabalhos necessários à 

sob a resPonsabilidade 

profissional- de engenheiro de . minas, ou da qaóloqo, 

habilitado ao exercício da profissão. 

Art. · 16 - A autorização de pesquisa· será plei

teada em requerimento dirigido ao Diretor do DNPM, 

·entregue mediante recibo no protocolo do DNPM, onde 

-será- mecanicamente numerado e registrado, devendo ser 

apresentado em duas vias e conter os seguintes elemen

tos de j.nstrução: 

I - nome, indicação da nacionalidade, do estado 

civil, da profissão, do domicilio e do número da 

inscrição no Cadastro da Pessoas Físicas do Ministério 

da Fazenda, do requerente, pessoa natural. Em se 

tratando de pessoa jurídica, razão social, número do 

registro de seus atos constitutivos no Órgão de Raqi.s

tro da Comércio competente, endereço e número da 

inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes do 

Ministério da Fazenda; 

II - prova de nacionalidade brasileira; 

III prova. de recolhimento dos respectivos 

emolumentos; 

IV - designação das substâncias a pesquisar; 

V - indicação da extensão superficial da área 

objetivada, em hectares, e do Município e Estado em que 

se situa; 
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-VI memorial descritivo da área pretendida, 

, ,, ., ' ,. ·nos termos a serem definidos em portaria do Diretor do 

,/' .. 
.. .. ~ ' . 

· .. DNPM; 

VII - planta de situaÇão, cuja configuração e 

·. el~ntos de informação serão estabelecidos em portaria 

. do Diretor do DNPM; 

' ~ . ...- . . - ~ " . . VIII - plano dos trabalhos de pesquisá, acompa

nhado do orçamento ·e cronograma prevJ.stos para sua 

oexEicuc;:ão. 

§ o requerente · e o profissional 

responsável poderão ser interpelados pelo ONPM para 

.justificarem o plano de pesquisa e o orçamento c9írres

v - local e condíções da entrega; 

em garantia; 

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados 

VII - data e lugar da emissão; 

VIII - assinatura do emitente. 

Sem caráter de requisito essencial, a 

Cl?R poderá conter out-ras cláusulas lançadas em seu contexto, 

as quais poderão constar de -documento à parte, com a assinatu-

ra do emitente, 

circunstância. 

fazendo-se, na cédula, menção a essa 

A descrição dos bens vinculados em 

garantia pode ser feita em documento à parte, assinado pelo 

emitente, fazendo-se, na cédula, menção .a essa circunstância. 

§ 3 o - A descrição do bem será feita de modo 

simplificado e, quando for o caso, este será identificado pela 

sua numeração própria, e pelos números de registro ou matricu~ 

la no registro oficial competente, dispensada, no caso de 

imóveis, a,indicação das respectivas confrontações. 
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A CPR é ti. tulo líquido e certo, 

exigj.vel pela quantidade e_qualidade de produto nela previsto. 

Parágrafo único O cumprimento parcial da 

obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da 

cédula, tornando-se exigível apenas o saldo. 

Art. 5° 

poderá consistir em: 

I - hipoteca; 

II - penhor; 

A garantia cedular da obrigação 

III ~ alienação fiduciária. 
' 

Art. 6° - Podem ser objeto de hipoteca cedular 
imóveis rurais e urbanos. 

Parágrafo único - Aplicam-se à hipoteca cedular 

os preceitos da legislação sobre hipoteca, no que não colidi

rem com esta lei. 

Art. 7 ° - Podem ser obj e to de penhor cedular, 

nas condições desta lei, os bens suscetíveis de penhor rural e 

de penhor mercantil, bem como os bens suscetíveis de penhor 

cedular. 

§ 1 o- -- Salvo se se tratar de ti. tulos de crédi

to, os bens apanhados continuam na posse imediata do emitente 
ou do -terceiro pres-tador da garantia, que responde por sua 

guarda e conservação como fiel depositário. 

§ 2° - Cuidando-se de penhor constituído por 

terceiro, o emitente da cédula responderá solidariamente com o 

empenhador pela guarda e conservação dos bens. 

§ Aplicam-se ao penhor consti tui.do por - ----~ -------- -

CPR, conforme o caso, os preceitos da l~gislação sobre penhor, 

inclusive o mercantil, o rural e __ /constituído por meio de 
/ 

cédulas, no que não colidirem com" os desta lei. 

Art. 8° - A não identificação dos bens objeto 

de alienação fiduciária não retira a eficácia da garantia, que 
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podE;~;:oá incidir_ sobre ~ o~t:r:os $io ~-111esmo gênQ:r;o, qualidade e quan

tidade, de propriedade do garante. 

Art .. 9~0 .• - A.~CPR p~derá ser ~aditada, ratificada 

e ratificada por aditivos, que a integram, datados e assinados 

pelo emitente e pelo ~ credor, ~fazendo-se, na cédula, menção a 

essa circunstânc:!-a,· 
, ,) ~ 

,..,t:) ---- ., 

cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes 

modificações: 
I - os endossos devem ser completos; 

II - os endossantes não respondem pela entrega 

do produto, mas, tão-somente, pela existência dá obrigação; 

III é dispensado o protesto cambial para 

assegurar o direito de regresso contra avalistas. 

Art. 11 - Além de responder pela evicção, não 

pode o emitente da CPR invocar em seu benefício o caso fortui

to ou de força maior. 

Art. 12 A CPR, para ter eficácia contra 

terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do 

domicilio do emitente. 

Em caso de hipoteca e penhor a CPR 

deverá também ser averbada na matricula do imóvel hipotecado e 

no Cartório de localização dos bens apanhados. 1 
I 

§ 2° - A inscrição ou averbação da CPR ou dos 

respectivos aditivos serão efetuadas no prazo de três dias 

úteis, a contar da apresentação do titulo, sob pena de respon

sabilidade funcional do oficial encarregado de promover os 

atos necessários. 

Art. 13 - A entrega do produto antes da data 

prevista na cédula depende da anuência do credor. 
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Art. 14 - A CPR poderá ser consiQeracla vencida 

na hipótese de inadimplemento de qualquer elas obrigações do 

emitente. 

Art. 15 - Para cobrança ela CPR cabe a ação de 

execucão oara CJntreqa rlA ,....""";c:::. "",....c.,...+-":1 

Art. 16 - A busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, promóvida pelo credor, não elide posterior 

execução, inclusive da hipoteca e do penhor constituido na 

mesma cédula, para satisfação do crédito remanescente. 

Parágrafo único - No caso a que se refere este 

artigo, o credor tem direito ao desentranhamanto do titulo, 

após efetua~ a busca e apreensão, para instruir a cobrança do 

saldo devedor em ação própria. 
Art. 17 - Pratica crime de estelionato aquele 

que fizer declarações falsas ou inexãtas acerca de bens ofere

cidos em garantia da CPR, inclusive omitir declaração de já 
estarem eles sujeitos a outros ônus ou responsabilidade de 

qualquer espécie, até mesmo de natureza fiscal. 

Art. 18 - Os bens vinculados à CPR não serão 

penhorados ou seqüestrados por outras dividas do emitente ou 

do terceiro prestador ela garantia real, cumprindo a qualquer 

delas denunciar a existência ela cédula às autoridades incumbi-

das da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de respon

derem pelos prajuizos resultantes de sua omissão. 

Art. 19 - A CPR podará ser negociada nos marca

dos da bolsas a de balcão. 

§ 1° - O registro ela CPR em sistema de registro 

e de liquidação financeira, administrado por entidade autori

zada pelo Banco Central do Brasil, é condição indispensável 

para a negociação referida neste artigo. 

§ 2° - Nas ocorrências da negociação referida 

neste artigo, a CPR sará considerada ativo financeiro e não 
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·.!cb"'-V~rá ·:'incidência do imposto sobre operações de crédito, 

.~~iÇ>. e seguro, . ou 

mobiliários. 

relativas a titulos ou valores 

til":· ·. C:O''· " ,c:·:::r··· Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. ,. 

:'MENSAGEM.N°772, DE '1993 
--~,. f < .. -..-...... .,. -·~ "'.:." 

, ... , _,i;.,< ,:;~•c•:< ·NII-IIollllp61âC I';' --.a,_a ....... pp zçl * v-a- m i ••·: v ·~.,.._..,r •• ...._,.. ,_ ....... ,.._..i r .,.., ·i eaw-~óil.·tio...:.e.;.• 

~ .... • .'.o·::t i:._!,.·;f. .......... "'llllllllaCidlla*,.._,lbnLetM-.po:I'O ··':! 

-~_;f_· 

. . 

-. :;..._ ... - -·f• '"'"-~· 
i .,, 

t-:(r:·sr':Ãv ltJTEILMil>o:·STfltfAL.. '\J•3;".~E tf.DE. ,,_,_ 

WAAC .bi! JH.1 Pl''é> '!iEIOtit;ltf'"i ~lr!'(t:>il!.u:: ~G E5illf-ll 
.(>p-~'P:Z,Eti:l>''. l JHTCL!'II~, Pll ll~r.;...,·L.Till\.11 1 /)C' lit611STE • 
C! tMfl;íu ~ [.A l:.t!F11ItMil Jl:ir4lllltrll 

lzeelenttaat.o lanbor Praaiáanta ~ ~Ablica, 

a..-t.-a • alevaáa coaaidaraçto de Voaaa lzcaltncia o 
- pro'ato de Lei que Yiaa cdar a Ctd11la ele Prod11to &11ral -
cta, que coaaub•~aacia pro.e••• de en-:.~ev• !u"C.ura de pn,tuu1 
:rareia. 

2. •••• -.lalldade operacioaa:., que hoje •• faZ'IIAliza 
av- da _u-.· ~ COOIU'&taaia, • a priDcipa: 
altaruuva eDCODtracla pelo• JlftldaCDra• :rarau para elaYallcar o 
capital da gii'O .......... io ao daa-lY ..... to da .... au.~ •• 
-cial8nta DO caao da pl'lllhltoa daat~l! • -naçao, -a 
aoja, por -...plo, - face do •114JD~-nto ptQla'ti.Do daa "toac•• 
uedicioaaia da~= l'IJI'ali 

J. c.. a criaçAo áa cn., ponaato, o -rao eatu& 
colocaado • diapoaiçAo do •rc- ""' iDR.,..IIto padronizado e 
ai.llplea que proporei-r& a=-ia e aagaruaça _.:acioaal. 

•. Dltsu..-a •• aagllillua priacipaia caractar1n.icaa áa 
c6cl1&la objKo da proposta -taaciaáa ao projeto da Lei: 

a) ~-. ca.o nefJOcio a'Dbjaeen~•. a veada e CCIIIpra de 
p:oda'CD& rurais, para en-:.rega futura, o-cre o produto:: rural 01: 
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caopR"&t1Ya • o ca.praâor CiDChlatria, 

operat;ao • fa~ll.aaâ&, atua~Dte, 

CICIIIPlaoa, oaero.aa, •• unifozoaidade • de 

ezporudor, etc) • J:aaa 
atrav6a de con;~a:oc 

aepraap diacuUvel; 

b) a .,. U1:11lo l1q11iclo e c:eno, u..,.fer1vel por eadoaao 
• exi9lvel pela quantidade • qualidade de produto aela previacaa; 

C) a iupirada aao cadaiao de cradi1:o l'lll'al e illdunr.ial 

cr~• pelo•. Decreioa-Lei nt ln, de 14 de fevereiro de 1167, e 
413, da t de janeiro de ltlt; 

d) adai1:a a YincalaçAo da gÕoraJll:ia cad11lar li....-Du 
ajaatada ea-cra aa pan.ea·, c:a.o a bipoteea, o pellbo:-, A aliezaaçao 
fidaciaria • o aYal; 

e) adail:e ~ a inclulo de c16aa11lu liw-u 

ajutadaa aDI:l'a •• per~:ea, DO a1:0 da •iaalo, alaa da adil:iYOa 
~riona; 

f) -u .ajaiu la .....,... de direii:O -ial a para aaa 
~ cabe a açao de -caçao praviau aoa aru. 12t a 131 do 

C6di90 de Procaaao CiYil; 

9J pode H:r a.aider~ at.two :f••••ceiro e 111~ ,.,. • 
laeleu M -rcadarJ.u • • bane ou • •rc.do w s .. ...,. • 
Ml.Cio, a11CC1ri•edo pelo aaaca c.au.1 elo kaau. 
s. AcTed:1't._a ... • c.a, pelu auea canctel',a1:iaa * 
aUipUcidade, por ada.h.i:- a w1Jicul._ lâ 'IU' .. 'tiaa ~· • a 
&aee:r~ao ôe clauaula;a a;••~• •1:n •• pranea, pela 
poeaibiUdaO. oe ••=- :ruaterida pa:: elláoaao, Der. ca.o fO:' Hl' 

caaaide:radll a'tivo .Uaeaceii'O, ftabe a aua1r • a •wl'WII', al• ., 
~r naral • do, actquireau de aeua IWOdaate, oaU"Oa •..-ama 
*' -l'c.do, -=-o o pnlprio au~ f.l.MDeeiro, u 8e911racl0ru, u 
Ml .. a de •rcaâor"iaa • llle tacuna, u cea.uata * caac.tdia • 
.iaYut.iclona. 

1. & ....._ INaeal'ie: Jllldera .-ru,cipar lllo pnceaeo llill' 
-n:U.Uucto. Hltl'a.OO .. ~u.~o -. i.lnPen.idone 
~i&i.a, • ....,lo doe..._. til! c-cu.tJ.u, ..._ - aa 
preeu~ ele HrYipa • ... ~uu da ~- de OU'UU. u 
&CiY!Mde &fp'apeCUUi& (,_,.,). 

7. &a -..radoru ...._ao euar aaa difti'Ha -...lJAMdea t1e 

eegaro ...aa.t.cidu pela -. cadDl•, taia ca.o o •evan de 9U'UU. 
oa •parfozauee lload• • pntpz'io •evuo nr•l. 

... a. -laea .. -
2 

iu • .. fftarae, P'X' ... .... • 
....no -.plia:' aipUi.CaU~ _.. GPII'eipOM • pen.1r do 
..aw-co u c... 
t. &apera-aa, ..._.i.., qwe o ao.o Ucalo YeiiM a deaperu: o 
~r••" 'UIIIM& de illwa-:.idana a&o lioa«<Ia di:rau.asc• l 
~ci&l.iuçlo avrical&, i.aclui..ft eo ace=i..or, o que pode:ia 

proporcioaa:' a cepwçAD H espz"n;aivoa nc:DI'aoa JIU'• c 
t~eee~nalw~ de ..... aciYJAIMM J'lill'al. 

Julho de 1994 
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10. Jlor opan1m0. OO.e~ que a .clalic~Mti 11111 v.ac:Le pua 
•u.ge. fuara coaa-cit11i ~ftUu p&8eo ao aa"U.da da 
-'eZ'IIiMç:&o • M --.c.ipaçao de HiY.ulllde raral, .. Md1cle - ... 
pe...U.u ao pndllwr plae'" •Dor .... ~. a1• o. 
JIR!Pic.iar-llle capi.U.l de 9iz'o e de fUGLCf6 lo COD:U'a O l'bat Ôl 

qMC&a ele Jll'afDII ..- MZM.m.a.t.e OCIOfta u ~ da aa!:r-a. 

lupeiw.-.ae. 

--· 
- ~- CUIIIIIO .., .. -~(~,;~a;g&iâla~CÍ~&:s:;:ÚL~;:-

IIlaiauo de &RIIdo da, ...... aia.UUD .. hada, bt:.a'iDo, ··ical-... 
A ComissAo de Allsuntoo Econômicos 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N° 113, DE 1994 

(n° 4.146/93, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

- Sábado 2 3793 

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 
8. 072, de 25 da julho de 1990, que 
"dispõe sobre os crimes hediondos, 
nos termos do art . 5° , inciso XLI I I , 
da Constituição Federal, e determina 
outras providências". 

O CONGRESSO NACIONAL deçreta: 

Art. 1° -·0 art. 1° da Lei n° 8.072, de 25 de julho 

de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1° - São considerados hediondos os 

seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-lei 

n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal: 

I homicidio (art. 121), consumado ou 

tentado, quando praticado em atividade tipica da 

grupo de exterminio, ainda que cerne tido por um só 

agente, e homicidio qualificado (art. 121, § 2°, 

incisos I, II, III, rv e V), consumado ou tentado; 
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II- latrocínio (art. 157, § 3°, in ftne); 

III -

(art. 158, § 2°); 

extorsão qualificada pela morte 

IV extorsão mediante seqüestro .e na 

forma qualificada (art. 159, caput e seus §§ 1°, 2° 

e 3°); 

V - estupro (art. 213 e sua combina,ção com 

o art. 223, caput e parágrafo único); 

VI atentado violento ao pudor (art. 214 

e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo 

único) 

VII epidemia com resultado morte (art. 

267,§1°); 

VIII - envenenamento de água potável ou de 

substãncia alimentícia ou medicinal, qualificado 

pela morte (art. 270 combinado com o art. 285) 

Parágrafo único Considera-se também 

hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1°, 

2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956, 

tentado ou consumado." 

Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

SIUlnl ......... ~ ...... 

NOI-daltnlfll'ld&~....._-, ...... ---. 
v-~.,..~ • !apallçlll *~.-:se...~*~ • 
l.-ça.o_.doJII'IIJIIIIIdlllllli.-"Df._,.,... __ l.âLii~I.072.dl2:14t,.._. 

1990.~·---.-.a.~--.....--••S" .... XLDI.d&~ 
~·----~-

~~~m~m~Mu~~ 
Da t 99.1 DO S1!NHOk MINJ:Sn.O DB liSTADO DA 1l1STlÇA 

sw..r.o " •l..,a.H o:oNa.du'..;:to • voe...,.•tac:•lllnc.i.• o 
cn•ao •ro)•c.o .:S. r..a. <ttM ·a. nov• t.Oaç6o ao •rt.· t• ela t.e.L .,. 1.012, 
4• U 4• )ll.lbo 4e lttO, que 'd.uph ICitiN o• e:r~ 1\ed.I.OrMiol, 1\01 
t.er.oil <k> •n. \1, ~N:liO U.tii, di cons~~o.t•u.ç&o reoer•l, • ~tecau~& 
OU.1:li:U p""'i.diiiiiC.L-·. 
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"0 •-to, - 111 ti..aoa anos, q 
vLolanci.a • da LIIICLdllllncl.a .- Mli~aa uáDa e._ 
aapeea.a~u torpea, 1t00n1t'* noa 11:andola caae.r~:~a 
\l:t'ba-a, 1._ o l .. LalaGor o~Md.o, r.n.._ -
<:h.apoa&U.vo da peóp~:ia fAI. Mlor, a edJ.tu a r..L n.• 
1.012,0, cU.apondO lobft ~ C"-*'- C:E'~ lted.LCI...aa.. 

e111 aapee~al 

2. Sol~O.a a provu2lllea.•a c:ontu:I.Aa no ato :~or-ti.VO <N 
na ..elida IU'~It&• 

I 

ol.ltarar o &R. 1• ~ IAl n• 1.012, ~ 25 da Jlllho de :990, 
~· cba.,O. tiOtiE'a c::n ... a ha<hondcla. ~c:a L!\Cllur 1. proittc:a da :'10· 
a~.c:id1.o - ac.s.vi~ tipi.C:& da lnlPO& da al<tu·•ina.o. a.:.n" ~· 
c:.-.t1cia por ~ aó aqan~:a. 

LEI N~ 1.0'12. DE III DE JULHO DE 1110 

~-----....- • ..._ •• ~ada XLIII, da Conotl-
~ ,..,.,• • ....,jne OVCIQ prori. 
11 , r 

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, f~. uber que o Coa
....., N~~eianal decreta • .. -1ono • -.abdelel: 

I 
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1 HiD IUU. ~~. 2t e 3t dá 1M a: 1811111, de 1~ de ou&ubnt de 
111118l, ~- coe•um"CCooo , 

Art. r o. cn- heciJoDdo.. .. pniUca ela tortura. o trift. 
co llfdto de entorPec:eate. • drocu afta • o t.n'oiÚIDO do iD· 
suceUvet. dr. . 

I - •afetle knca • lildalto: 
II - fiaDça e ilbanl.i. provf.6ria. 
I 1! A pa8 jaor Cl'ta. pnwfato _... ardp .U cumprida 
ID~- n.m- k:L ...... 

I 2! Em ceao de aentença condenatória, o juiz decidir' 
fundamentadunente se o n!u PGder' apelar em liberdade. 

f 3! A prislo temporúie, 80bre • qual diapOe • Lei n! 
7.9601:11, de 21 de dezembro de 181111, noa crimea previsto• neste 
artiiiQ, ter' o prazo de trinta diu, proi'J'Odvel por icual período 
em ce80 de extreme e compnwada necn•idade. 

Art. 3! A U~llo manter' eatabel~ntoa penaia, de ae
curança múlme, deatiDadoe ao cumprimento de pena• imposta• 
a condenado• de alta pericul011idade, cuja permanfncie em 
preafdloa eatadueia ponha em liac:o • ordem ou incolumidade 
pública. 

Art. 4! (Vetadol. 
Art. 6! Ao ut. 83 do Ccsdlao Penal c! acrescido o secuinte 

lnci80: 

•Art. 83 . 
. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

V - cumprido maia de doia terç011 de pene, noe -
de condeneçlo por crime hediondo, pntica de tortura, tr'· 
fico ilfcito de entorpecentn e dropa afina, e terroriamo, H 
o apenedo nlo for ~ncidente npecffico em crimes dou 
natureza.• 

Art. 6! 0a arte. 157, I 3!; 1158, capuC e aeua 11 I!. r e r.; 
213; 214; 223, capuC e aeu paricrafo único; 287, capuC e 170; 
capuc, todos do Códlao Penal, paanm e viiiQrar com • secuinte 
nclaçlo: 

. eAI't. 157. • .•.• • • •. • • • • • • • • •" • • • "• • • • • •" • • • • • • · • 
1 1! Se de viollncle .reaulta JoiO corporal ~nve. • 

pene é de nclualo, de ciDCo • quinze anoe, além ela multa; 
ae reaulta morte, a ncludo é de vinte • triDta anoe, -
prejufzo da multa . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

Art. 1118. .. ...................................... .. 
Pene - ncludo, de oito a quinze anoe. 

I 1! .•.... · .••.•..• · · · • · .. · · · · • .. · .. · · • • · • · • · · · · • · · 

Pena - nclualo, de doze • vinte anoe. 
I 2! ••••.••....•.•••.••••••.•••••••••.••••••••••••• 

Pena - nclualo, de dezeaaeia • vinte e quatro aDOS. 

I~ .....•......................................... 

_lulho de1994 



Julho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Peaa - redWIAo, de vblte e quatro a triJI&a -.. 
.................................... ·.· .............................. . 

Art. 213. 
Pena - reciWIAo, de ~teia a dez anoa. 
Art. 214. • •••••.••••.••••••••••••••••.••••••••••••• 
~ena -'- recludo, eh eeia a dez ._. 

ArL 223. ·······~·················.·············~···· 

P'llla - rue... . de oito a dou anoa. 

Par'crafó único. . ................................. . 

Pena - reclWIAo, da dou a vinte e cinco anoa. 

Art. 281. • ••..• • ..•••••••.••.•..•..•.•...........••. 
P- - reclil.ao, de da a qaiDH anO.. 

ArL 210. . ............................................. . 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

Art. 'I! Ali t.l ille elo CAiilp Peaai fica acracido o -
áaiate parqnto: 

•Arto 1111, 

·a 4~ S. o crime 6 COIDiticio por quadrilba ou bando, o 
co-autor 4I'M danu!!d'-lo l autoridade, facilitando a liber
~ elo Mqll,iataado. t-Il - pena reduzida de um a doia 
tare-.• 
Aà. • Sed de .bta ..... - de Ncllldo • paaa pnv~ .. 

ia DO UL - do CAdfeD ....... •t!!'a ... aa &ratar de crimn be-
cflondoe, Jlddca da tGrtuiã, --- iUd&o de aatorpecen&n • 
dnJcu afiM ou~ 

P.ncrato dDJco. O parildilaD&e a o ._lado qua den_. 
dar • autGriclacle o bUado ou qu8driJha, poaaibi!i&aado NU de.
-..w-ao. *-'a paaa NciWdda de- a ... terçoa. 

Aà. tt Aa paau dz"" ao ut. W pua oa crimn capiW. 
ladaa- ena. 117, I M, •1 i:, 111. capa& e MUaJI1~. r. a 
&", Jl .. ~ a - -bhsc~ COID O UL 2D. c:.,pcâ e pari
arafo dDico. 114 e na comWnacao ~ o ut. m. capa& a pari
arafo dDico. tocloa elo C6d'110 Panal. lllo acr 11 ddu de mat..U, 
_, t'trdo o limite IIIÍI*tOI:I.de bfll&a ._ de recluaao, -tsndo 
a vWma - 4M'ctà- du _J, dhsn m.iden ao ut. DC &ua
W.doOW'I ..u&. 

Aà. 10. 0 UL • da i.aJ n~ 8.3111141, de Jl da oa&abro da 
it'N. puaa a.,..,... KIIJddo de parqnto Wllco, - a -
...... redacto: 

Sábado 2 3797 
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•""- •.. . ....... " ..... • ................................. . 
Paúcrafo Wdco. O. p~ proce·U-ntaJa cte.te capf· 

tuJo ..ao coatadoe em dobro quaado • traeu doe crimes 
prevfa&o. DM ara. 11; 13 •14:,;.. . . 

Art. 11. (Vetadot. 
-. Are. 1%; Eata 1 .. eatra- ...... aa ciMa de·- pabllc~. 

Art. IS. lleYopm·M a c:lliiJIM~·em ~ 

' ' -' BrUnia, • ' .... .flllbe - 1... *' - llldepeadlacfa • 
· lilr da República. · . 

LJ:I N.· :! .811 - DI: 1 • ouro.-o 
,_ IlM 

De/fu • ptme o crfm• q genocúUG 

O Pnslctt>nc.e da ~PtlbUca: 

1'&90 ::abe.r que o ConlftiiO Nacto. 
nal decret.t e eu sanciono a MCUtute 
Lol: 

Art. 1:· Quem. com a IDtenclo de 
deatruir', uo todo ou em parte, II'UPD 
nadon&L étuleo. raet21 ou relialolo. 
-tal: 

a» matar mentbroe do 1"1110; 
bl .......,. - ..... l IDt.pldao 

de llolea ou llllntal de mom- d<>. 
sruPD: 
Cl_ID_ta o 

......, a C'OJicll- de .- ca· 

...- ele OCUi"nu .. lha a d"Jtro:.; · .. 
,_ - ... pualal: 

., - - dastlnadu ~ 
Jmpodlr .. auctm.nttn no """' ~ • ....... : 

et efetuar a tnnsteftncia • ...._.(' • · 
da de crlaac&l de a:rupo p:~ra -.::• ~ : ..,...,. . 

- pualdD: 
- .. - do ar.. J:ll. , a•. do> 
~ PmM. .., - da letft •: 

- ao - do art. 1!111. I 2. •. r.o> 
-da loVa ~: 

e.. .. .,..... dD an. m. na cs..tt 
da letra e: 

00111 U pena dD art, lD. no c&.N 
da llaa .. 

FERNANDO OOt.r.oR . .....,..Ca,..., 
com :LS penas do a.ct.. UI, no c.1. ,.,. 

da letra •· 
Art. 2.• AlsoeiareRI•:!Ie mau ·Je J 

Udlil peaou para prátlea d:OII cti· 
ma n•encionlldOI no artt.cu an~l'ior-: 

Pttaa: Metacle da coniln:uta 3-' J 
ertmn ali-. 

AI&. S.• lndt&r. dlreta I pübl1e&• 
meutw alrutm a ~~r qualquer •to1 
ertmel de que trata o art.. 1. ·: 
Pena~ M.-t.sd~ da." ,,.nw.,: •~ti .•·t·t~~ · 

Dadu. 
1 1.• A [)eDil pelo cru:te de lnd.t~J. • 

çlo aert a meana de crtme me:t&dJ. 
• fite w coasnrne•. 

1 2.• A pena sen. aumentad.l u.-~ 
ltl CUID tei'OOt. qua.adD & IDcitaçiCJ 

. 1/k comeUda poJa Jm)INft.f&.' · 
4ft, "-" A pena Arâo·.,airatWl. t'! 

1/S (um t,uçot, ao euo doi U'tl. t.•. 
2."' e 1.•. quando comeddo_ o crime 
px IOft'i'nAnte oa fuiK-tfH'I&rlo Pl' • -· Art. L• - pwdda com .,., 
·- ._, du -"- .,._, 
a -va doo - cleDnldos nes· 
ta IIII. 

AR. 1.• 01 ~ de q~ U'MJ 
esca lei nle .erto coall~ar dx crt· 
- ..,._ .... ofol ... de -dJGIIt. 

An. 1.• Rft-ocun-• b dllpost«,t• 
ena oaatnrtD. 

- de _,_ - I de outu
de 1•: 111..• da radiPilbdfllC'Ia e 
.... da Rct 57 ''eli., 

J =e Kn«~ N--
·A ComissAo de Constituição, Justiça e Cidadania 



Julho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 114, DE 1994 

(n° 209/91, na Casa de origem) 

. .' 

~ --' -r•'!: 

Regulamenta o §_ 7° do art. 226 da, 
Constituição Federal, que trata do 
Planejamento Familiar, estabelece 
penalidades e dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CAPÍTULO I 

DO PLANEJAMENTO FAMILIAR 

Art. 1° - O Planejamento Familiar é direito da tàdo 

cidadão, observado o disposto nesta lei. 

Art. 2° - Para fins desta lei, entende-se Planejà

mento Familiar como o conjunto de ações de· regulação da fecun

didade que garanta direitos iguais de constituição, l~taçio 

ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. 

Parágrafo único - É proibida a utilização das ações 

a que se refere o caput para qijalquér tipo de controle 

demográfico. 

Art. 3° - O Planejamento Familiar é parte integrante 

do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao 

casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à 

saúde. 

Parágrafo úni-co - As instãncias gestoras do Sistema 

•.Ínico de Saúda, em todos os seus niveis, na prestação das 

•ÇÕes previstas no caput obrigam-se a garantir, em toda a sua 

rede de serviços, no que respeita à atenção à mulher, ao homem 
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ou ao casal, programa da atenção integral à saúda, em todos os 

seus ciclos vitais, que -inélua como ativiâadas básicas, entra 

ç1,1tras: _ 

missíveis; 

I - a assistência à concepção e contraconcepção; 

LI - o atendimento pré-natal; 

III a assistência ao parto, ao puerpério a ao 

rv o controla. das doenças sexualmente trans-

V o controle e prevenção do câncer cérvico-

uterino, do câncer de mama e do câncer de pênis. 

Art. ~o O Planejamento Familiar orienta-se por 

ações preventivas a educativas e pela garantia da acesso igua

litário a informações, maios, métodbs a técnicas disponíveis 

para a regulação da fecundidade. 

Parágrafo único - O Sistema Único de Saúde promoverá 

o trainamen to de~ recursos humanos, com ênfase na capaci tação 

do pessoal técnico, visando a promoção da açõas da atendimento 

à saúde raprodutiva. 
Art. 5° É dever do Estado, através do Sistema 

Único da Saúde, em associação, no que couber, às instâncias 

componentes do sistema educacional, promover condições e 

recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos 

que assegurem o livre exercício do Planejamento Familiar. 

Art. 6° - As açõas da Planajamanto Familiar serão 

exercidas pelas instit~iÇõas públicas e privadas, filantrópi

cas ou não, ~os termos desta lei a das normas de funcionamento 

e mecanismos ~de fiscalização estabelecidos palas instâncias 

gestoras do Sistema Único de Saúde. 
Parágrafo únicQ Compete à diração nacional do 

Sistema Único de Saúde definir as normas gerais de Planajamen

to Familiar. 



Julho de 1994 DIÁRIO DO COI GRESSO NACIONAL (Seção II) :Sábado 2 · 380J 

Art. 7° - É vedada a participação direta ou indireta 

de empresas, instituiÇões e organismos internacionais ou de 

capitais estrangeiros nas ações e pesquisas de Planejamanto 

Famil.iar, sal.vo o dispos-to em lei e desde que autorizada, 

fiscal.izada e control.ada pel.o órgão de direção nac.i.onal. do 

Sistema Único de Saúde. · · · 

Art. 8° - É ·vedada a real.ização de qual.quer expe

riência com seres· humanos-no ê~ ·da regul.ação da:· fecundida

de, sal.vo o disposto em l.ei e mediante prévia autorizac;Ao, 

fiscal.ização e control.e pel.a direção nacional. do Sistema Único 

de Saúde, atendidos os critérios estabel.ecidos pel.a OMS. 

Art. 9° - Para o exércicio do direito ao Pl.anejamen

to Famil.iar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de 

concepção e contracepção cientificamente aceitos, que não 

col.oquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a 

l.iberdade de opção. 

§ l 0 
- A prescrição a que. se refere o caput só 

poderá ocorrer mediante aval.iação e acompanhamento cl.inico • 

com informações sobre os seus riscos, vantagens; desvantagens 

e eficácia. 

§ 2° - É vedada a propaganda com fins comerciais do!l 
',, .. 

métodos e técnicas previstos no caput. 

Art. lO somente. é permitida a esteril.ização' 

vol.untária nas·seguintes situações: 

I - em homens e mulheres com capacidade civil. pl.ena, 

descia que observado o prazo minimo de 60 dias entre a manifes

tação da vontade e o ato cirúrgico, periodo no qli~ll. será 

propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regul.ação 

da fecundidade, incl.uindo aconsel.hamento por equipe mul.tidis

cipl.inar, visando desencorajar a esteril.ização precoce; 
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II - r~sco à vida ou à saúda da mu~har ou do futuro 

concapto, testemunhado em ra~at6r~o escrito a" ass~nado por 

dois (02) médicos, autorizados pa~o consa~ho Raqiona~ de M&di

c~na. 

§ 1" - É cond~ção para que se rea~~ze a ester~~~

zação o req~stro de ~ressa man~festação da "vontade em doeu-" 

manto escr~to e f~rt11ado, ap6s a ~nformação · a raspe~ to dos 

r~scos da c~rurq~a, possive~s efa~tos co~a.tera~s, ~f~cu~dades 

de sua reversão e opções de contracepção reve~siva~s ~aten

tes. 

§ 2° - É vedada a ester~~~zação c~rúrg~ca em mu~her 

durante os periodos da parto ou aborto, sa~vo o ~aposto no 

~nc~so II desta art~qo. 

§ 3° -Não será cons~derada a·man~fastação da vonta

de, na forma do § 1°, expressa durante ocorrênc~a de a~te

rações na capa~dada da ~scarn~mento por ~nf~uênc~a de 

álcool, drogas, estados amoc~ona~s a~ tarados ou ~ncapa~dade 

mental tamporár~a ou permanente. 

§ 4° - A astar~l~zação ~rúrq~ca como método contra

capt~vo somente será executada através da ~aquaadura tubár~a, 

vasect~a ou de outro método c~ent~f~camanta ace~to, sendo 

vedada através da h~sterectomia a ooforect~a. 

§ s• - Na v~gênc~a da soc~edada conjuga~ a asteril~

zação depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. 

§ 6° - A esterilização cirúrgica em pessoas absolu

tamente incapazes, a~ém do disposto neste artigo, somente 

poderá ocorrer mediante autor~zação judicia~. 

Art. 11 - Toda esterilização cirúrgica será objetc:i 

de notificação compulsória à diração do Sistema Único de 

Saúde. 
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Art. 12 - É vedada a indução ou instiqamento indivi-

Q~al ou colativo à prática da esterilização cirúrgiea. 

Art. 13 - É vedada a exigência de atestado de este-

rilização ou teste de gravidez para quaisquer fins. 

' , ··'- .. · . Art. 14 - Cabe à instância gestora do Sistema Único 

de Saúde, guardado o seu nivel de competência e atribuições, 

cadastrar, fiscalizar e -éontrolar as in~ti tuições. e serviÇc;s 

q!le realizam ações e pesquisas na área do Planejamento Fa:aíi

liar._ 

Parágrafo único - S6 podem ser autorizadas a reali

zar esterilização cirúrgica as instituiçõês que ofereçam todas 

as opções de meios e métodos de contracepção reversiveis. 

CAPÍTULO II 

DOS CRIMES E DAS PENALIDADES 

Art. 15 Realizar esterilização cirúrgica em 

desacordo com o estabelecido no art. 10 desta lei. 

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

multa, se a prática não constitui crime mais grave. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço se 

a esterilização for praticada: 

I durante os periodos de parto, aborto ou 

puerpério, salvo o disposto no inciso II do art. 10 desta lei; 

II - com malú.festação da vontade do esterilizando 

expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de 

discernimento por influência de álcool, drogas, estados 

emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou 

permanente; 
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III - através da histe:.;:.,ctomiél_e oofo_rec1;.oJilia; 

rv - em pessoas absolutamente incapazes, sem autori

zação judicial; 

V - através de cesária indicada para fim_ .exclusivo 

de esterilização. 

Art. 16 - Deixar o médico de notificar à autoridade 

sanitária as -esterilizações cirúrqieas que realizar. 

Pena ·-·detenção, de .6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 

e multa. 

Art. 17 - Induzir ou instigar dolosamente a prática 

de esterilização cirúrgica. 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 

Parágrafo único - Se o crime for cometido contra- a 

coletividadé, caracteriza~sà ·êomo genocidio, - / 
aplicando-se o 

disposto na Lei n° 2.899, de 1° de outubro de 1956. 

Art. 18 

qualquer fim. 

Exigir atestado de esterilização para 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 19 - Aplica-se aos gestores e responsáveis por 

instituições _que permitam a prática de qualquer dos atos 

ilici tos previstos nesta lei o disposto no caput e nos §§ 1 o· e 

2° do art. 29 do Código Penal - Decreto-lei n° 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940. 

Art. 20 - As instituições a que se refere o artigo 

anterior sofrerão as seguintes sanções, sem prejuizo das 

aplicávei-s aos agentes do ilicito, aos -cc-autores ou aos 

participes: 

I - se particular a instituição: 

a) de 200 (duzentos) a 360 (trezentos e sessenta) 

dias-multa e, se reincidente, suspensão das atividades ou 
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descredenciamento, sem direito a qualquer indenização ou 

cobertura de gastos ou investimentos efetuados; 

b) proibição de estabelecer contratos ou convênios 

com entidades públicas e se beneficiar de créditos oriundos de 

instituições governamentais ou daqUelas em que o Estado é 

acionista; 

II se pública a institulção, afastamento 

temporário ou definitivo dos agentes do ilícito, dos gestores 

e responsáveis, dos cargos ~u funções ocupados. 

Art. · 21 - Os agentes do ilicitõ e, se for o caso, as 

instituições a que pertençam, ficam obrigados a reparar os 

danos morais e materiais decorrentes de esterilização não 

autorizada na forma desta lei, observados, neste caso, o 

disposto nos ~rts. 159, 1518 e 1521, e seu parágrafo único, do 

Código Civil, combinados com o art. 63 do Código de Processo 

Penal. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22 - Aplica-se subsidiariamente a esta lei o 

disposto no Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -

Código Pena~, e em especial os seus arts. 29, caput e §§ 1° e 

2°; 43, caput e incisos I, II ê III; 44, caput, incisos I, II 

e III e parágrafo únicõ;-45, éaput e incisos I e II; 46, caput 

e parágrafo único; 47, caput e incisos I, II e III; 48, caput 

e parágrafo único; 49, caput e§§ 1° e 2°; 50, caput, § 1° e 

alineas e§ 2°; 51, caput e§§ 1° e 2°; 52; 56; 129, caput e§ 

1°, incisos I, II a III·, § 2°, incisos I, III e IV, a§ 3°. 

Art. 23 - O Poder Executivo regulamentará esta lei 

no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publi

cação. 



3806 · Sábado 2 
' ·:··. DIÁRIO DO CONGRES:S(YNACIONAL (Seçãoir) Julho d~·)994 . 

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

· · · · Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário. 

U016l.AÇAO f!l'rADA~ 

CONSTITUIÇÃO 
IU::I'fW.IcA I'EDEJIJinYA 110 IIJI.I! m .... 

...................... ~--~~~--~..; ......................................... ..._. .... . 

Titulo VIU 

DA ORDEM SOCIAL 
.......................................................... ~ . .. . . . . . . . . .. .. ..... 

C.pftuloW 

DA FAJ'IÚUA. DA CRIANCA. 
DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 

Art. 226. A fam8ia, base ela sociedade, tem especial proteçilo 
do Estado . 

. . . . -.... ~.. . .... · ·.· .... ~ .- ·-· ... , ........ -~- .. -~ ...... -............. · ................. . 
§ 7- Fundado nos princípios da dignidade da pessoa hu

mana e da paternidade respons6vel, o planejamento familiar 
é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício deSse direito, vedada 
qualquer' forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. · 

....... ,.... ..................... -. ............................................... -

CODIGO PENAL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ~ .. . 

PARTE ESPECLU. 
'l'f1'VI,O I - DOS CIUMEI CD~~ A PESSOA 

~-
• • • " • a • o • • • • • • • '•'" •: • • • • • • • • • • •• • • • ·~- • _,_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CAI'ITl'LO 11 - DASLESOES CORI'Oit.o\IS ..... ~ 
An l.l't - Oltndtr • •lefnda* tolporal ou • MUdt * _,... 
~ _.,.. .... •nn .......... 

..... c-.-.. Noo--.. 
i 1 " - Sr t'hlllla 

I - .capaadadt pare "'" 111t"upac6n Ubnuut.. por -.at * tnata 6&1,. 
11 - ..,,.. • W'lda 
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-rir ::.; .~~·· ;mn • .;.:,· dr ~.-,..,ro. wa1Mtc> ou tun.~Ío. 
I\' - ewktadr> * panco 
Paa - NCI-.... * t~WI a nano .._ 

r • ~ ~ • + • t'l • • 
• ' - - - • ~ + -~ 

À.a Comis.saea de Ae1J1Jnto. Soeiais • de Conatituiç&o, Juati<;a • Cidadania 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
:NO 115, DE 1994 

(n° 3.358/92, na Casa de origem) 

Acrescenta exigência_ para a adoção 
internac~onal.. ~ 

O CONGRESSO NACioNAL-decreta: 

Art. 1° - Os arts. 31, 46, 50, 51, 52, 127 e 128 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n° 8.069, de 13 de 

julho de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 31 . ' ............................••• 

Parágrafo único - É vedado o deferimento 

da adoção internacional antes de comprovado terem 

sido esgotadas as possibilidades de manutenção da 

criança ou adolescente na família natural ou em 
-

família substituta residente e domiciliada no Pais • 

.. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . · ...................... . 
Art. 4 6- -.• ; ; ~ .•••.•...•• ~ •••••• :-• •••• : :~ • •••• 

§ 2° - Em caso de adoção por estrangeiro 

re~dente ou domiciliado fora do Pais, o estágio de 
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convivência, Cumprido no terri tórJ.o nacJ.onal median

te termo de responsabilidade, será de no mínimo 

quinze dias para crianças de até dois anos de idade, 

e· de no minimo trin.ta dias quando se tratar de 

adotando acima de dois anos de idade. 

Art. 50 .......... o .......................... . 

' ' 

O cadast:):"o a que se refere este 

artigo será organJ.zado de maneJ.ra uniforme em cada 

Estado, visando a centralização das informações, de 

acordo com normas baixadas pelo Tribunal respectivo, 
. ' ' . . 
inclusive prevendo sistemática de avaliação social e 

' ' 

p~icológiea das pessoas interessadas na adoção. 

Art. 51 ................................. . 

§ 4° - Antes de transitar em julgado a 

sentença concessiva de adoção não será permitida a 

saida do adotando do território nacional. 

O pedido de habilitação somente 

poderá ser formulado quando intermediado por órgão 

público ou entidade particular de seu próprio pais e 

credenciados no Brasil.-

O Poder Executivo, ouvido o 

Ministério Público Federal, designará o órgão públi-

co encarregado do credenciamento, 

seguintes requisitos: 

observados os 

I constituir o credenciando serviço 

estrangeiro oficial ou entidade particular autoriza

da pelo respectivo Governo; 

II - não ter fins lucrativos; 

III - promover a preparação dos interessa

dos na adoção; 
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. IV o acompanhamento .. pós· 

adotivo,. , 

A , .au.t;çr.~dade JUdiciária somente 

iniciará o procedimento de adoção inte~nac~orial 

depois de consuJ. tada a comissão estadual judiciári.a 

de adoção quanto à existência de interessados resi

dentes e domiciliados no País, certificado nos autos 

·o· 'dia; o nome e o cargo do· informante. 
. ' . 

Art. adoção internacional fi~ 

condicionada a estudo prévio e analise de uma ... 
cÓtnissão estadual judiciária de adoção, que forne-

• 1 . " ,--

cerã- é) respeéü vó' laudo de habilitação para instruir 

o processo competente. 

§ 1° - O deferimento de habilitação depen

de do reconhecimento ·genérico da capacidade social e 

psicológica dos interessados na adoção. 

Compete à. comissão prevista no 

caput deste artigo manter r.egistro centrali-zado de 

interessados brasileiros e estrangéiros na adoção . 

• • .. .. • .. • • • .. .. o •• o • o o o ..... o •• o .. o .. o o .. o •• o ..... o ............. .. 

Art. 127 A · remi·ssão . como forma de 

exclusão, su~pensão ou exti.nção do pr-ocesso não 

implica necessariamente o reconhecimento ou compro

vação da responsabilidade, nem prevalece para efeito 

de antecedentes, podendo incluir transação envolven

do o cumprimento das medidas previstas em lei, exce

to a colocação em regime de semiliberdade e a inter

nação. 

Art. 128 - A medida aJustada por força da 

remissão poderá ser rev~sta JUdic~almente, a qual

quer tempo, mediante pedido expresso do adolescente 
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ou de seu representante legal, 

Público." 

ou do Min.i.stér.io 

Esta lei entra em vigor na data de ·sua 

publicação. 

· .. ·. · .. Art. 3° -.Revogam-se as disposições em contrárÚ). 

~EI N4 8. 01!9. 
DE 13 DE JU~HO DE 1990 

. . . DtSPie sob~ a !atatuta da C~lança e da 
-lescente, e Cli aut1"11• pi"GVIcMnl::la•. 

, 1' • o' o • 'I' I I' 

.o P~e•tdente da ,RepúbUca. 

Faço saber QUe o Congresso Nacional de~e
ta e eu aanc1o~o a seguinte 1e1: 

~IVRO I 
Pa~ta Gao1"111 

. ' . . .. .. . . .. ·-·· ·-· ·-·-···-.~···,. ..................... . 
TfTU~O II 

Das Dl~lta• ,,.1'1111,-.,,tata 

CAPfTU~O III 
Da Dt~tto • c:-tvlncta 
, .. ti ta~ .e Coeuntt6~ta 

. SEçlo III 
Da , .. fita SUbStttute 

SU!SEÇ10 IV 
Da ·~a;lo 

Ar~. ~1. cutdando-se de pedido de odoç&o 
formulado por estrangeiro rastd•nte ou domt-

À C(I!Di•~lo do CODStituiç&J, Jumça o Cidadania 

c11ia_do fora do Pafs. observar-se-é o dts
po_syo no art. 31 . 

§ 1~ O candidato dever' comprovar, ~dian
te _document_o a)(pedi do pe_t.a autor t dada con~C:~e
tente do respectivo domfcflto, estar devida
menta hab 111 tado l edoçla. consoan.te as le1 s 
do s•u pa fs. bem como apresentar estudo ~=:s f
cossoctal elaborado por agtncta espec1a11za-, 
da e crecMnciaua no P;af.s .~ .origem. 

§ 2• A eutor1dade juuic1jrle. oe offcta ou 
a requerimento da Minlatj~ia P~b11ca, POderj 
acaiiiPIInl'iada• da re•pec:tlva treduçla, par 
tredutor público ju~aMnt8da. 

S •• Ante• de can•UIII&de • adOÇio nia serj 
pe~mlttda a •afda da adat8da da te~ritório 
nacional. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• o • 

OOOOoooooooooooooOOo•••········••o······•·;··· 

determinar • ap~esentaçlo da texto pe~ttnan· 
te ii leot•taçlo est~angelr•. aCOOIP8nheda de 
p~ava de respectiva vlgtncla. 

5 3a o• doCumentas .. lfngu• eatrangel~a 
serlo Juntada• aa• auto•, deVIdamente auten
ticados pela autoridade conau1ar. observados 
os tratado• • convenç6ea 1nt•rnac1onats. • 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 116, DE 1994 

(0.0 4.650/94, na Casa de origem) 
Dispõe sobre bebidas. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Sábado 2 3811 

Art. 1° - É permitida a adição de água na elaboração 

de sucos, desde que em sua embalagem conste a percentagem 

utilizada e a expressão "suco diluido". 

Art. 2~ - É facultado o uso da denominação "conha

que", seguida, obrigatoriamente e com igual ·ênfase, da especi

ficação das ervas aromáticas ou componentes outros empregados 

como substãncia principal do produto destilado alcoólico que, 

na sua elaboração, não aproveite como matéria-prima o destila

do ou aguardente vinica. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

A Comisaao de Assuntos Sociais 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA 
N" 117, DE 1994 

(n° 4.151/93. na Casa de origem) 

Altera dispositivos do Decreto-lei n° 
227, de 28 de fevereiro de 1967. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o. os arts. 3°, 7°, 15, 16; ,.17, 22, 23, 

24, 25, 30, 31, 37, 38, 41, 44, 55, 63, 64, 81, 8"5; . 92 a 93 do 
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Decreto-lei n° 227, de 28 de fevereiro de .1967 - Cód.igo de 

Mineração, alterado pelo Decreto-lei n° 318, de 14 de março d8 

1967 e pelas Leis n°• 6.403, de 15 de dezembro de 1976, 6 •. 567, 

de 24 de setembro de 1978, e 7.085, de 21 de dezembro de 1982, 

passam a v.iqorar com a seguinte redação: 

"Art. 3 o - •••••••••••••••••••••• ·• ; •• ; •••• 

·-::r .• ,. ~ •.•• ·- ... -· ...................... • ••• ~ ••• .- ... • ......... • ... , 
§ 1° - Não estão sujeitos aos preceito• . . deste 

• ' I ' ' ' ' . . '-' ' • •' 

Código os trabalhos de movimentação de .tl!tr:r;as. _ e_. de 

desmonte de materiais in ~at~ra, ç:p1e,. .. se t'izeram 

necessários à aber~ur<L c;le .. vi;a.s .. ~. ~~anspori;~_,. ob~ 

... ' '' 

· -.~· .. /·.· .. Produção Mineral - ONPM a eJÇecução. deste' 'Cóé:ligo a' dós 

diplomas legais complementaras. 
. . . ~ ... .,_ 

~ • r-, r t • ~ • • -~-

... ·T·~~~-~~ _ ........ ~' ....... -.' .. ·.;~·.·: .. ·:· ... ~-.:;;;- ..... ~ .. :-.. · .....••.•• 
r • ' o • ' ..... ' .. ~ . ' ~ ..... 

. ,._, • · · Art. 7° . - .O aprovei tamant6 'das· 'jaz'idas depende 

de alvarã de autorização de pes~.~.s.a,~._. ::t9_.,D,~re,~<?;t".. ~<?.. 
DNPM, e da concessão de lavra, outorgada pelo Ministro 

de Estado de .Minas. e. Energia ..... ' ( ; . ., . ' ' ' ~ . . , . . . ' 
• ... 't .. ' ~. J • . ' • • 

'!?arágrafo .- ·~ni'co · ·· · -i\8, 

. . ~--. -.. . ' .. 
minas manifestadas Q 

registradas na vigência do ar~. 10 ào Decreto n° 

24.642, de lO da julho de Í934; e da Lei n° 94, de 10 

de setembro de 1935, sujeitam-se às prescrições eatabe-
···'· .•,ll,·::•,_l ·~:~.._-/.-,..'_:~ .. . :--.·;.':. ' 

lec:i,das. neste , ·Código, . aplicáveis ao regime da 

concessão. 

~t.< 15 A autorização de pesquisa somente 

-poderã .ser outorgada.a brasileiros, pessoa natural, a a 
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empresas brasileiras da capital nacional, firma indivi

dual ou empresas legalmente habilitadas, mediante auto

rização do DNPM, proferida em processo regularmente 

examinado e informado. 

Parágrafo único Os trabalhos necessários à 

pesquisa serão executados sob a responsabilidade 

profis.sional _de engenheir_o de. minas, ou de geólogo, 

,,l:lAAilitado, ao exercício da p1:ofissão. 

Art. 16 - A autorização de pesquj_sa _será plei

' ., .. ,., ,,i;e~da. __ em _ requerimento , dirigido ao Piretor do DNPM, 

.-,, .. entregue -mediante recibo .. no protocolo do DNPM, onde 

- .~ '._ .. __._:s_er;fl, :-roecalJ.i.camente numerado e regi.~trado, deveqdo ser 

•)'' ,_,-, t-:apresentado . em_ duas vias. e_ conter os seguintes elemen-

tos de instrução: 

'. ~---· .r . .-- nome,·. indicação .da. nacionalidade, do estado 

.-.- ,·,c:i.:v:il, da .prof-issão, do domicilio .. e.-:do •:-númêro de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério 

.·c·:.o; da ·.Fazenda,- do requerente, pessoa natural. Em se 

, ... · tratando de pessoa· _jurídica, razão social, número do 

·•.v,:.•,;reg'.i:stro 'de· ·seus ates- consbitutivos no órgão dé·Ragis-

tro de Comércio competente, 

inscrição no Cadastro Geral 

endereço :.·-e ···niliilélro de 

dos Contribuintes do 

,-,·•·~ ·f.tini~téri~- da F~z~n.~; '· · .. -"' ' ~-. . ·, ,.. ' 
It· - prova de nacionalidade brasileira; 

• ('··.o: ~ .-- i j 

III 

emolumentos; 
/.~·-· "IV -

v -

recolhimento 
t,..' <.. •• -·:;:.; + •. 

dos respectivos 
~ •• · '··=·_. d~ 

·, 
designáÇãC. ctas substâncias a pesquisar; 

. -- r;. -.·.' -.. : .. , --~_',:...· 
indicação da extensão superficial da área 

~ 

objetivada, em hectares, e do Município e Estado-em que 
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VI - memorial descritivo da área pretendida, 

nos termos a serem definidos em portaria do Dirator do 

DNI?M; 

VII - planta de situação, cuja configuração a 

elementos de informação serão estabelecidos em portaria 

do Dirator do DNI?M; 

VIII - plano dos- trabalhos de pesquisa, acompa

nhado do orçamento e cronograma previstos para sua 

execução. 

o requerente a o profissional 

responsável poderão ser interpelados pelo DNI?M para 

justificarem o plano de pesquisa e o orçamento cc;írras

pondente refarl.dos no inciso VII deste artigo, bem como 

a disponibilidade da recursos. 

--a 
§ 2° - O plano de pesquisa servirá de base para 

avaliação judicial da indenização devida ao 

~propri~tário oti posseiro do solo. 

§ 3° - Os documentos a que se referem os inci

sos VI, VII e VIII deste artigo deverão ser elaborados 

. sob a responsabilidade técnica da profissional legal

-, .. menta habilitado. 

Art. 17 - Será indeferido de plano pelo Diretor 

do DNI?M o requerimento desacompanhado da qualquer dos 

elementos de instrução referidos nos incisos I a VIII 

do artigo anterior. 

§ 1° - Será de sessenta dias, a contar da data 

da publicação da respectiva intimação no Diário Oficial 

da Uni_ão, o prazo para cumprimento de exigências formu

ladas pelo DNPM sobre dados complementares ou elementos 

necessários à melhor instrução do processo. 
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§ 2° - Esgotado o prazo de que trata o parágra

fo anterior, sem que haja o requerente cumprido a 

exigência, o requerimento será inâererido pelo Diretor 

do DNPM . 

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

Art. 22 - A autorização de pesquisa será confe

rida nas seguintes condições, além das demais constan

tes de~te Código: 

I - o titulo poderá ser objeto de cessão ou 

t-ransferência, desde que o cessiot\ário satisfaça os 

requisitos lagais exigidos. Os atos de cessão e trans

ferêncl:a só' 'telrão ~validade -depois de devidamente aver

bados no DNPM; 

II - é admitida a renúncia à autori-zação, sem 

prejuÍzo- do- -cUmprimento, pelo t:i tular-,-- d;u;~ obrigações 

decorrentes deste Código, obser-vado o disposto no inci

so V deste artigo, parte final, toriiando'-se operante o 

efeito da extinção do titulo autorizativo na data da 

protocolização·do instrumento de renúncia, com a libe-

ração da respectiva área 

que homologar a renúncia; 

no dia da publi-cação do ato 

rrr---"'--o p-razo- de validade da autorização não 
--

será in:Eerior· a um ano, nem supe:r;ior a três anos, a 

critério do-DNi?M; consideradas as características espe

ciais da situação da ãrea e da pesquisa mineral objeti

vada, admitida a sua prorrogação, sob· as seguintes 

condições: 

a) a prorrogação poderá --ser concedida, tendo 

por base a avaliação do desenvolvimento dos trabalhos, 
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conforme critérios estabe~ecidos em portaria do Diretor 

do DNPM; 

b) a prorrogação deverá ser requerida até 

sessenta dias antes de expirar-se o prazo da autori

zação vigente, devendo o competente requerimento ser 

instruido com um relatório dos traba~hos efetuados e 

justificativa do prosseguimento da pesquisa; 

c) a prorrogação independe da expedição de novo 

a~vará, contando-se o respectivo prazo a partir da data 

da publicação, no Diário Oficia~ da União, do despacho 

que a deferir; 

IV o titular da autorização responde, com. 

exc~usividade, pelos danos _causados a terceiros, direta 

ou indiretamente decorrentes dos trabalhos .de pesquisa; 

V - o titular da autorização fica obrigado a 

... ~e~J,iz.ar os respectivos trabalhos de pesquisa, devendo 

.E!ubmeter à aprovação do DNPM, àent:t"o _do prazo, de 

vigência do alvará, ou de sua renovação, re~atório 

circunstanciado dos trabalhos, contendo os ~.E!tudos 

geo~ógicos e . tecnológicos quantificativq~ .da ~az.i~ e 

. demonstrativos da exeqüibilidade técnico-ec_9nômi~ _da 
. ~ - - - '-

~avra, e~aborado sob a. responsabi~idade técni~ de 

profissi.ona~ ~egalmentEI __ habilitado. E}!:cepciona~men te, 

poderá ser dispensada a apresentação do rel-atório, na 

hipótese de renúncia à autorização de 9<1e tra~_a·.-?. _ip_ci

so II deste artigo, conforme critérios fixados em 

portaria do Diretor do DNPM, caso. em que não se ap~i-

cará o disposto no § 1° deste artigo. 

- A não apresentação do re~atório referi-

do no inciso V deste artigo .sujeita o titu~ar à sanção 
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', 

de multa, calculada à razão de uma UFIR por hectare 

da área outorgada para pesquisa. 

§ 2 ° - É admitida, em cará ter excepcional , a 

extração de substâncias ~nerais em área eitulada, 

antes da outorga da concessão de lavra, mediante prévia 

autorização do DNPM, observada a legislação ambiental 

·'pertinente. 

Art. 23 - Os estudos relativos à lavra, referi~ 

dos no inciso V do art. 22, concluirão pela: 

r- elteqÜibilidade t~cnico.:.econômica da lavra; 

II - inexistência de jazida; 

III - inexeqüibilidade técnico-econômica da 

· • lavra em face da presença. de fatores conjunturais 

adversos, tais como: 

a~ ineXis~tência de tecnologia adequada ao apro

:.~·.:v:eitamento econômico da substância mineral; 
. . 

· ·~· ·' · " '· J:)f inexistência de mercado interno ou externo 

···'pará. a substância mineral. 

Ai-1:;. 24 .:. A retifiea-çâo de ai Vará de pesquisa, 

'a ser. efà'úvâda ~iante despacho publicado no Diário 

Otié:iál' ·da União, não acarret!l- ,modi'ficação no prazo 

original·,. salvo se, a juizo do ,DNPM, houver alteração 

s'igníf"icativá no poliqono delimitador da área. 

Na hipótese de que trata a 

parte final do caput deste artigo, será expedido alvará 

. ' ratificador, contando-se o prazo de validade da autori~ 

záção a partir da data da publicação, no Diário Oficial 

da União, do novo titulo. 

Art. 25 As autorizações de pesquisa ficam 

adstri tas às áreas máximas que forem fixadas em porta

ria do Diretor do DNPM. 



•, 
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Art. 30 - Realizada a pesquisa e apresentado o 

relatório exigido nos termos do inciso V do art. 22, o 
• 

DNPM verificará sua· exatidão e, à vista da parecer 

conclusivo, proferirá despacho de: 

I aprovação do relatório, quando ficar 

demonstrada a existência da jazida; 

II - não aprovação do relatório, quando ficar 

constatada insuficiência dos trabalhos da pesquisa ou 

daficiância técnica na sua elaboração; 

III - arquivamento do relatório, quando ficar 

demonstrada a inexistência ·de jazida; 

IV · sobres tamen to da decisão · sobra o 

relatório, quando ficar caracterizada à impossibilidade 

temporária da exeqliibilidade tácn~co-econ~ca da 

lavra, conforme previsto no inciso III do art. 23. 

, § 1 o - Na· h'ipótes'ê prevista no inciso IV desta 

fixará 'prazo para o interessado apre-

sentar novo êstudo da éxeqüibÚi'dade técnico.:.econ~ca 

da lavra, sob pena de arqu~vamento 'do relatório. 

§ Se,·. no novó estudo àpresentado, não 

ficar demonstrada a exeqüibilidade. tácnico-econ~ca da 

lavra, o DNPM poderá concedar.-lhe~ · sucessivamanta, 

·novos· prazos, ou colocar a 'áréa ém disponibilidade, na 

forma do art. 32, se entender que terceiro pOdará 

viàbilizar 'á. eveni:uai 'Üvri· ....... ' 

§ técnico-

econõitiica ·di~ lavra·, <:{'·of.ipt;j··pr;;'i~i'irã; ali 'officio ou 

mediante provocação do interessado',···cie~p~;;h6 .da apro

: -\ração·· do roiilà'tório: 
. · ·. .. : .~ . ' . ' . . . . 
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Parágrafo único Ocorrendo a impossibi~idade 

comp~ovada dê exploração da lavra, o DNPM poderá pror

rogar o prazo referJ.do no caput, por igua~ período, 

mediante so~ici tação do ti tu~ ar, manifestada antes de 

findar-se o prazo inicial ou a prorrogação em curso . 

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

Art. "37 - ................................... 
Parágrafo único - Não haverá restrições quanto 

ao número da concessões outorgadas a uma mesma empresa. 

Art. 38 - ............................... . 

I certidão 

Nacional de Registro 

constituída; 

de registro, no 

do Comércio, 

Departamento 

da entidade 

Parágrafo único - Quando ·tiver por objeto área 

situada na faixa de fronteira, a concessão de lavra 

fica ainda sujeita aos critérios e condições estabele

cidas em lei . 

.. . . . . . . . . . . . . ~ - ~ ................................... . 

Art.41- ............................... . 

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

§ 3° Poderá essa prazo ser prorrogado, até 

igua~ período, a juizo do Di-retor do DNPM, desde que 

requerido dentro do prazo concedido para cumprimento 

das exigências. 

§ 4° - Sa o requerente deixar de atender, no 

prazo próprio, as exigênciás formuladás para melhor 
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instrução do processo, o ~do será indeferido, deven

.do o DNPM declarar a disponibilidade da área, para firts 

de requerimento de conceásã'o ·de lavra, na forma do· art. 

32. 

. ............................................. •' . 

' ' 
Art. '' 44 o titular da cc:mcessão de lavra 

. ' .. ' ... 
requererá ao DNPM a Poaae'da Jazida, dentro de noventa 

dias a contar da dàta' da publicação da respecti,va 
' ' 

portaria no Diário Oficial da UniAo; 

Parágrafo único :-, . O titular pagará uma taxa de 

emolumentos correspondente a CR$ 2. 000,00 (dois mil 

cruzeiros reais), cujo valor, referente a janeiro de 

1993, será periodicamente atualizado por portaria do 

Ministro de Estado .de Minas e Energia, com base em 

indicas oficiais. 

Art. 55 - ........... -.- .................... . 
Os atos de alienação ou oneração só 

terão validade depois de averbados no DNPM . 

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

Art. 63 - ' ' ' •••• ' ' ' •• ' ' ' ••••••••••••••••• 

§ 1° - As penalidades de advertência, multa e 

de caducidade de autorização de pesquisa serão de 

competência do DNPM. 

§ 2° - A caducidade da concessão de lavra será 

objeto de portaria do Ministro de Estado de Minas e 

Energia. 
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Art. 64. -:-.A . .mu~ta i.ni.c:i.a~ var:i.ará de 100 (cem) 

;a, .- l. 000 (u.m . .mi.Í) 

infrações . 

UFIR, segundo a grav:i.dade das 

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

Art. 81 - As empresas que p~e:i.tearem autori-
j .._ + -· • L ~ L 

za9âo para pesquisa ou lavra, ou que for~ t:i.tu~ares de 

di.reitos ~nerâ~ios de pesquisa ou lavra, ficam obriga

das a arquivar no DNPM, mediante protocolo, os estatu

tos ou contratos sociai-s e acordos de acionistas em 

v:tgor, · bem como as futuras alterações contratuais ou 

estatuárias, dispondo neste caso do prazo máximo de 

trinta dias após registro no Departamento Nacional de 

Registro de Comércio. 

Parágrafo único - O rião cumprl.mento do prazo do 

caput ensejará as ségilü-1tes sanções: 

I - imposição de multa; 

II cancelamento dos direi tos minerários em 

seu nome e indeferi.mento dos pleitos em tra.mi.tação no 

órgão, no caso de terceJ.ra incJ.dêncJ.a de imposição de 

multa. 

Art. 85 - O limite sUbterrâneo da ja~ida será o 

plano vertical coincidente com o perímetro definidor da 

área titulada, admitida, em caráter excepcional, a 

fixação de limites no plano horJ.zontal . 

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

Art. 92 - O DNPM manterá registres próprios dos 

títulos minerários. 
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Art. 93 - Em caráter excepciona~, ex officio ou 

. P,Or r!!querimento de parte .. interessada, poderá o DNPM, 

no interesse do setor minera~, efetuar a limitaÇão da 

jazida por superfície horizontal, inclusive em áreas já 

titu~adas, a qual será objeto qe espe7~_fica titu~ilção, 

respeitados os direitos preexistentes na área a obser

vada a compatibilidade· técnica dos respectivos traba

lhos de aproveitamento. 

Parágrafo único O DNPM estabelecerá, em 

portaria, as condições mediante ?IS qu?~iS os qapqsitos 

especificados no caput ·poderão ser aprovEütados, beiti 
como os procedimentos inerentes à outorga da respectiva 

titulação." 

Art. 2° ~ Esta lei entra em vigor sessenta dias 

apqs a data de sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se os arts. 5°, 21, 43, 79, 

80 e 82 do Decreto-lei n° 227, de 28 de fevereiro da 

1967. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 61 da Constituiçlo Federal, submeto l elevada delibcrlçlo de 

Vossas Excelencias. acompanhado de Exposiçlo de Motivos do Senhor Ministro de Estado de 

~e Energia. o texto do projeto de lei que • Altera dispOsitivos do Decreto-Lei n" 227. de 28 de 

fevereiro de 1967". 

Brasília, setel!bro de 1993. 

c-) 
-~ 

----""'-=-----
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É'xf"c-5>ÇÃo D.e Honvo.s '-'!? /jJ)11HG1 ~ 3 c.,- J~l:riO 

oe · /'79:3, zoo :5;~. Ho .. h-:.TP<::.- oe G-sr.t:.~ oe 1-f,,_,.t..-, eé"~-i:Rt:i/6 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

. 'Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anteprojeto de 
le1, que altera dispositivos do Código de Mineração em vigor (Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 
1967). 

2. Inspira-o o propósito de simplificar e desburocratizar o acesso aos recursos minerais do 
subsolo brasileiro. 

3. Não são desprovidas de fundamento as criticas que apontam o excessivo cartorialismo da 
legislação mineral, que tem contribuído P.ara gerar disfunções burocráticas no orgão governamental 
encarregado da supervisão, controle e fiscalização das atividades de mineração em todo o País - o 
Departamento Nacional da Produção Mineral-DNPM. 

4. As regras burocratizantes contidas no Estatuto Básico editado em 1967, fazem tramitar 
naquele orgão volumes alentados de papéis e documentos, muitas vezes prescindíveis, supérfluos e 
inaptos, que em nada concorrem para o efetivo exercício, pela agência do governo, da gestão do 
património mineral. 

S. . Busca o presente anteprojeto, justamente, elidir, do universo das nonnas jurídico
mineiras vigorantes, aquelas que se têm evidenciado irracionais e burocratizantes, cuja aplicação 
compromete o escopo de agilizar o processo de outorga dos títulos minerários. 

6. Desta forma, permeia .a proposta, no seu conjunto, a idéia de racionalinçlo de 
procedimentos, de redução de custos - seja dos usuários, seja da Administração - e de simplificação de 
controles e processos, exigidos para a titulação das. atividades rle exploração e aproveitamento dos 
recursos minerais no território nacional. 

7, Dentre as alterações alvitradas. awlta, em primeiro lugar. a que cuida da revogação do 
atual an. so do Código de Mineração, que estabelece a classificação das jazidas. 

8. Herança do Código de Minas de 1934 (art. 20), acolhida nos Estatutos Mineiros 
subseqüentes. o dispositivo em questão tem sido aplicado sobretudo para efeito de controle das áreas 
máximas que podem ser objeto de autorização de pesquisa. determinadas em função das diversas classes 
de jazimentos minerais. · 

9. No bojo de uma reforma que aspira, essencialmente, a desregulamentação. não faz 
sentido manter-se a referida classificação. que se tem revelado de pouca ou nenhuma utilidade prática. 
prestando-se. ao contrário. a estimular a instituição de controles administrativos e a estorvar !! vida dos 
mineradores, nas quase seis décadas em que vigorou. 
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1 O. Incumbe ressaltar, contudo. que a revogação dessa norma não acarretará a 
impossibilidade de continuar a Administração a impor limites á extensão das áreas a serem outorgadas 
para pesquisa, mercê do inquestionável respaldo legal que lhe confere o art. 25 do mesmo Código. 
igualmente alterado. agora para ensejar que a fixação desses limites se perfaça por ato do Diretor do 
DNPM. 

II. Outra modificação que merece realce e a que trata dos elementos de instrução requeridos 
para a outorga do alvará de autorização (art. 16). · 

12. Remete-se para o nível de panaria. instrumento mais ágil para realizar as adapta,-:ões 
compatíveis com o desenvolvimento . tecnológico, a · maneirà · de descrição das áreas pretendidas, 

atuálmente submetidas aos rigidos e desatualizados preceitos de cartografação estabelecidos na. lei. 
Dispensa-se a comprovação de informações fornecidas pelo requerente (prova de nacionalidade, estado 
civil, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas). Em se tratando de pessoa jurídica desaparece 
a exigência da-apresentação da cópia do alvará de funcionamento como empresa de mineração, tendo 
em vista a alteração que também está sendo proposta de se anular a obrigatoriedade da inusitada figura 
da autorizaçlo para funcionar como empresa de mineração: E elimina-se a possibilidade de 
complementaçilo dos elementos de instrução a posteriori, norma que retardava a tramitação dos 
processos e demandava controles formais e inócuos, bem como o inútil atestado de capacidade 
financeira. 

13. Em decorrência do pnnctpto estatuido no art. 176, parágrafo JO, da Constituição, 
permite, ainda, o anteprojeto, mediante alteração do art. 22, a livre transação dos alvarás de autorização, 
legalizando prática corrente, tendo em vista que o disciplinamento legal da matéria.que excepcionava 
apenas os casos de incorporação, era· corriqueiramente ladeado pelo artificio da sucessão comercial e 
por contratos realizados sem garantia jurídica integral, à margem do-.çonhecimento do DNPM. 

14. Flexibiliza-se, igualmente, o prazo de validade do alvará, hoje fixado em três anos, para 
ensejar sua outorga pelo período máximo ·de seis anos, ampliando a discricionariedade da 
Administração, a fim de rorná-lo- mais compativel com o lapso de tempo requerido para a realização 
dos trabalhos exploratórios, de acordo com a natureza do depósito mineral pesquisado. 

15. A renovação da validade do titulo. por seu turno. dispensa. doravante. a expedição de um 
novo alvará. vigendo a panir da publicação do despacho que a deferir. ·· 

16. Tais medidas resultarão na redução do fluxo de documentos e -no enci.lnamento dos 
prazos e custos administrativos inerentes aos procedimentos que se.tencionam simplificar. 
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17. No mesmo sentido situa-se a revogação dos artigos 79 e 80, e a alteração do art. 81. 
todos relacionados à figura da "empresa de mineração". cuja extinção se propõe. pela inocuidade de sua 
singular setorialidade. ausente nas demais áreas do universo industrial brasileiro. A sua presença exige 
um moroso e ziguezagueante caminho entre diversos orgãos da burocracia oficiaL dcscompromissada 
com quaisquer eventuais beneficios pretendidos. Mantem-se. apenas. a obrigatoriedade da submissão à 
prática. via aprovação do DNPM das alterações contratuais c estatutárias que importem modificação do 
registro da empresa no orgão de registro de comercio. cuidando. entretanto. simultaneamente. de prever 
a escusa dessa exigência nos casos que forem espeCificados em ato do titular do reterido 'Departamento. 

18. Com efeito. o que se prétende é reduzir ao mínimo o numero de alterações que de\"a 
'llerecer o previo exame do orgão. de sorte a ensejar que a apreciação não se restrinja aos aspectõs 
brmais, mas se faça. de fato, sob a ótica de sua consistência com as diretrizes da politica mineral e com 

a preservação dos interesses nacionais. 

19. Alcançar-se-à, pois, com a medida. o dúplice objetivo de sofrear a interferência do 
Estado na vida das empresas que desejem atuar no setor mineral e de instrumentalizar o poder 
concedente para o exercido competente da sua missão fundamental de gerir o setor mineral do Pais. 

20. Merece destacar-se. ainda. a alteração introduzida no art. 93· que vem a suprir lacuna d~ 
há muito identificada. no sentido de facultar a superposição de títulos minerarios • até então 
injustificadamente vedada -. para equacionar graves problema,s de aproveitamentos de diferentes jazidas 
mi11erais ocorrentes. simultaneamente. em camadas superficiais e subterrâneas de uma mesma área. 
resguardadas a compatibilidade e independência do exercício das atividades de mineração inerentes aos 
títulos envolvidos . 

...-!I. Permite ainda este anteprojeto a modernização dos arquivos de registros do DNPM. ao 
desobrigar a transcrição em "livros" próprios dos titulos-._outorgados. legalizando assim a prática do uso 
de registros informatiZados. 

22. Ao final, acresce aduzir que este Ministério não poderia furtar-se de propor outras 
mudanças na lei minerária. igualmente . importantes e de interesse da comunidade mineradora. 
Sobressaem, dentre estas. a substituição, pela penalidade de multa, da vedação da outorga de novas 
autorizações ao pesquisador que deixa de apresentar o competente relatório no prazo de vigência do 
alvará ( art. 22, pari.grafo I O); a instituiçlo de uma nova sistemática de apreciação dos relatórios dos 
t~os de pesquisa (art. 30); e a possibilidade de sobrestamento da outorga do título de concessão de 
lavra, por prazo determinado e a requerimento fundamentado do interessado. em face da superveniência 
de fatores conjunturais adversos (art. 31, parágrafo unico). 

23. Tendo em vista a relevância da matéria, e considerando os beneficios que as medidas 
alvitradas acarretarão para os usuários e para a própria Administração. tomo a liberdade de propor a 
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Vossa Excelência que. o presente anteprojeto de lei seja encaminhado ao Congí'éssó Nacional com 
solicitaçlo de urgênçia. na forma do disposto no an. 64, parágrafo 10. da Constituiçlo. 

Resoeitosamente 

/L 
PAULINO CiCERO DE VASCONCELLOS 

Ministro de Estado de Minas e Energia 

ANEXO À EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA H- 97 • DE 3 • 06 113. 

1, SINTESE DO PROBLEMA OU DA SITUAç.(OQUE RECLAMA PROVID~NCIAS: 

Altera artigos do Código de Mineraçlo, removendo dispositivos inócuos e burocratizantes 

2. SQI,.UçAO E: PROVID~NCIAS CONTIDAS NO ATO NORMATIVO OU MEDIDA PROPOSTA: 

Projeto de Lei 
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l:rFfll$,3, 4, 5 e 6 PREJUDICADOS: 

7. SINTESE DO PARECER Ob ÓRGÃO JURIDICO: 

As alterações propostas no projeto em aptéÇó mostram-se juridicamente aptas aos fins 
propostos. 

Responsável pelo parecer: Glauco.de Medeiros, Cbnsultor Jurídico do MME. 

fifi ltut•n: rrctrc,·ac• cm l)~c~r~to-ter lfrt· 
mrrft 1 !laâ 1 C'uch~ln de IIi•••' di! 
:.'9 ele: JIIIU"Im etc• 11)10. 

n l'te."'idl'ule clu IU!IMtbhca. no lb!, 
d" utrllmiçr\u tftu! the conrere ., ar .. 
ligo 9'', ~ oz-. dn .'\lu ln:.Ltbtdnn.a. n•i· 
lltL'I'n I; de 'l de th~:r.ernbro de IDttt; •• 

' c·••nMtkr:uulu «tm~ n "'' 1go ••• da 
c:nn:.tuui(ACJ de- -:1 de Janr.tro de· Hl&'i 
exthl).!uua c• dircil.u eh: prelet'ene!a do 
JM'CtJ>ritU\no tlu stalo. na e~J!Iotaç6c• 
dna rt:sttec:Uvc~~t recunus tnin ... l{lfl~;. 

cdll21oklern~tultt que u exunçâo de.~ 
dtreiUt lt pNtertonc•• causa ,Wunin· 
4u!$ aJtJ.-rnçks no .uual Códlt:':l de 
Mmua: 

cma:.•dt!tundo. ;!~ nulro lado.. '111 .. fls.
' :.,~rt·~cia de vim.l[ e seu IIM:Io ele 
::;)Ucn • .lo da ltUUI :oa~~~ Jt. J.IIUU. 
lnr.un ·~olhidca" rmunnmenlo:a t•tt:. IIR.· 
awntlt• :tltttWrtlur: 

I'Uft~Uit•t a tU I~• ti' I ' U IM'Ihllra ~h U..• 
lhnulos o.o Ul)lt •• ·t:tlamen~ IRt<!'tlàh·o 

f' r.xte:lllit'WII doi re.·tr-•m•· mtn"t'~t:c ''" 
Pais t• de 11 mart';t'htltzar JIOI' vi• 
ur ~~~~ ........ e la. ... ~ •• _p........ llffbt'.o;. 

cclllsaclerando que. n• coramn··:-. • 
désses obJeUftJII. ~ op.wcuno acta:nnr 
o tUNI&n de mtnemç~o á CORJ·Jn•·c·a: 

coraslderundo. m•b. qu:mto : ... ~·"' 
da Ex1»61Jçlo de ~t•lth~,,. na i-~-~=n. 
ae 20 dP rnerearn d~ 191i1. dOA ::.:f·M 
uhnra Minlsl.rol '!as Mtn:u., c t:nn .. 
cta. Pazend• e exu-aor-dtnartu Jt:n" 
o PlanejameniO e COOnknaçau •:. n-
nOmtea. decreta: 

·ct>U/00 DI!: .UI:VEil.4~'A" 
C.\P1TULO I 

DdJ JJQpos~ f'•eiJIIIIIIat !,. 

Art. 1• Compete A llmno IUI~II.ol 
trar Ge recurso~ mlncralta. R . tntt1: llloo 

de l•rodUÇio mtnera1 ~ at •tbUth~•~~:~•" 
o CCMIIHCJO e o CXMUnna~ de ~,,., r., 
mUier&Ja. 

~--'<(L~...:-::':: ~ 
A:l"t.. . 2' 01 rqtitíe~ 'oC UJN'UY· •' ,, 

numto daa subst*nel:tS mmerals, l'·•r., 
w;. deiC.O. dllbll CÓtha:u sao:· 

• r - regbrae III! AUII'rr.:ação e I 'ull. 

eruao. quandtJ detJI•tntrr de ex,,. •. , .. ;q 
tlt~ aJw~ro\ de auhKit:a\'!lt' Clu Mhtwtro 
das Mlnu e ~•e•!:IP e dl!'t."re!C'I -.~.~ 
\!t.ncessao dO amernc. 1-'edera •• 

tJ ·regt•e de t.tt:e'JCtcntf"nt ... 
'1uaudo df-pender de ~~~~nea ex••·,hd;, 
t:nl obedltlncla a rq;ulnmentos ;ulrm· 
nlstraU•os locais ~ l1t ret:lsu·• •t" 
produtor no órttt\n lttti'n Kl elo Muu~· 
tér10 d• lo'Jizenda; ; 

lU - Tt'flffUt de! .\lutnnrlct Cfl!õtU,I"' 

41!,1\~!ft;, .exç'-l,a-·•~•r~t1 d• ~·.~.-r:-., 
-di), t:irnn'jtelto' .,. ~x~hWI.J' w.~t.í.• IIII 

lu«:~l .: da .":fa.alda; • -
I V - regurr~ dr ,,nnnpnu ·~r-. ,z • 

qmmdo. eot whtude dt: let e:siM!'I.'Iod. 
depettdet de Cll:ec:uçau ti .reta UII ln~ 
dlret• do Ouwtrno Ft:deral. 

Arl. :ro Es&e Ct)d•,;.u re:wlla: 

I ··· a. dlrel\nf fJ!~/l.S Jt:.,~.,.., .. 
b1dll'lidftãltzWIM...dll:ii' _ ICIU~·Mnu!' · 
f~lla uu lóaels. cttcontndu n.a MI· 
tttrllcle ou no lntt:rtor da tem~ for~ 
m•ndo • recu..- minerall do Pou~~ 

n -. u ,..._.de seu- apnm!tf;l.ltflen ~ 
16, • 

llJ - 11_ riiCIIU:mçillct pelO O~•vl:'o·nn 
t"''ldftat, d• ~u~a. cl• ••wrlt e· •J.• 
Nltn. hl~t-. da httltt:UIIt tnttn·•nl 

l"'untara.fo Unico (:nm,wte au 1 •r.
Jtnrlll.rllt=~l&o Nactonul da Pro::·u..;a•• 
Mlncr.oLI. lll..N .v .. M .. I .a. e!w•·.tu.·ao d~"~ 
te Ct~~oht~·' P til'! dtttlmnus lr:;ou:r com• 
Jti•'IUt"ttl oll •~Jt. 

Arl. J,. t!4mMdera-se ta::ula t t) li" 
tQA!to!o:t llhliVtdiiiiJizada ele :I.Ull:t'IUII"I• 
nllnl"llll UU h,_'-.,.iJ, lliiCtrandn l\ >nf"H'I'• 
llrlr ma r~u:.r~nte nn lnlt~nu• 'd;~ IC"J
rn. r. oifiC•' lt'nhll valur l't:unnnuc· ); e· 
,,,. •. 1t ja:-:lch• •~m lavra. ulnd•J tine 
Ml:tiM'II!oU 

Art ;.• t:lm .. .,tru·ani-5C' n:. Jõl "tt.t::. 
p:1ra' 't•h•tlo~ dC·':>-IC (",OcU.:o. 1'111 !1 Hlu\~. 
cru:.., .•. 

Ctu:..· ,. I JR~IIhts de ~uh:-to\lt··~o~. 
tuint••:tt:- lm'I;Lialerua; 

c:l.;t . .._ ... ,. 11 Ju;r.,d:a!t tit~ :.uh:-t.ta::l;t"' 
aumcrau:- de t'lnJ•rf'IO unrtt .. n. n~t 
I!CKf:t.~ltl\o\t• ctvil. 

Cl.•···'-' III 
tt::.. 

C:l.t.-, t' lV J:.t;o:Ultt:o. ~!! I' tlu:m:-tll• 
Vl'l' lu:-..·C'I!lo sõlldtll!li; 

(:-lõl"o~' V )1tzicllt5 l=t• I UI' hõt:i hll'• 
IIIIUIIUt'l:l:• t" JIUUbCtUIU 1.11~.~:.. 

C:l\1!-.·..t VI ja;r.tdo~~~ c-.c: ;~"'''';'" e 
(J.!lh ~~~ IIIII<Uut!Uf3Uiõ 

C:S::I .. :.t• VIl • . jazi.:l.t:. eh' nur.::r:us 
lndu:.lrlo.t-., nAn int'hii•I.L- mt:~ cla.hft 
IJtc!l:t.'•h·r,t~. 

(:lo&:...... VUJ -- j.a:t.tcla~ dr ·Lo:tiU 
IIIIUf'llll~. 

Cl:t:-~\' IX .. ja:tlda~ de "'tUõh f:ab·· 
].C: •h'tllllll':.~ •. 

_; I" ~. 'thl:-.•,lfac·:u;nu 11 ,. 1 n1 ' n1tn 
RtH.all~····~;t . .fl JllZidaS d~ CfliUbU~hlYCIS 
IH!UUiu J:lt:o.t .. >s nattun.l~ ~~ ja..:uiMc. de 
611bsUuu·t;"L .. mancrais de u:.u n11 t:m:r• 
CHI nudt!ar. 

~ :.!" . .3: e:-.a~c·llit::tçàet dM ~Uf,.,lttu· 
ctoh muu:rnls. relaeloru11lns etn Clldol 
.dns:.a· •~·~•rlll.de decretn da O .vür· . 
nu f':dt•rit: 'M!ildn uUerada quando a 
CXII;lr u I,I'US:ress.a lec:nOIOi:ICO. 

I :s• Nt• r.a:w1 de Mt~h\nctn en~!u!r:tl 
dr- tlesiiJtotfo.AN mitiUpla Mt• riiiMtll~· 
c;u;:ll• •••:.tllhuft da apllc:açàu p: "!d••· 
ftUIUIUif.: 

t 1 ... t·':.IJP. an IJ. N: 1"'. M. dltnnn 
dúvht:a.., :W1Jre • c:lat:siUeacllo da;, J• · 
l:ldUS. 

1\rl. 10• Cln.sslttr.am-se us mmd i ,. •• 
•~•uuln a rnacnft retn'el't!!itl•uwa 'lt• di· 
reuo de lilVfu', ern duas 'catecorJu. 

Alrnn ,lfmu/r.~tada, • em J•v••· al.ln• 
"ttu qu~ ll'an~uetrtnmente Ml!oJt:-!1,,. • 
Ir. de.· lulho de 193-t· e que tenha ;1dft 
Jll!!!!!!•~la.dn na contornudacte _ du llf'-
'u1•u 10 d•• llc~·.relu n• '!I li 1":!.-:.~- !O de Julhu &J~· t!J"J.a 

Afmn c:um·t•dacta:, 11mmtl•• u •llr'-'11-. 
tle lavm (o ccHI!illb:i.lAIIt:ladu e·n de· 
crctn ouh'r~udo (M:IO (io\'é:-uo 1-'•~·&t.ral 

rar:igm(n lt nIco. CuU~Idrraut•M!: 
tm.rlc~ 1t1lt~1 :anlt'S du tnm.;a. 

R) r•diltdlltl, ct"l~l tUç(M~)I, lliOUI llllll!6 
IIIJtnr«''hc~:o~ r. mstr1ancn1cn llt!:i..lua.:IP't 
ft UliiWI·ac·:lfl t! IUt hl'll•'h<"Jalllf'I,U• tl1l 
prndulu da lavra. drsde CJIIt! t'!tl'! :.t•j3 
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r•~ali .. ;ulu na out~;t th• n'run·; •. ;.o, o •la 
nunn; ' 

,, !ol'f\'ldtw~ uuh'lll"li:oõl\o•J:• .uo ··~·~·· 
c:h•in d;l luvr;t, 

C'l ôlllllllõll:t t~ Vt:lt'lllll:. 1'11111; t'l'oiiiU'-
1111 :s•:n·•(;~•: 

tl• rnatt!nn&s tu•c:t~:ss;.\nu. oulri r:~h.t· 
lhu:. dll I:IVIII. IIUIUIIfO dCillfU tl:t \rC;l 
Ct\IU't~:llola, e 

r• JtffiVI:.in::; llCc:es..o;.;.·u·Jn:- llll't ll'd• 
hnlhns ela l;avr:l, rmrn 11111 p !Ju• •u de 
120 fct·ntu r vlulel dtil-.. 

. o\1 r. '1" '1 ••rn·nv;•llnuwutu tht '"~ 
Y.UlttS lfi'Jit'lltll! de .\hUI a tlt~ \U(Ur&• 
:mçfw eh• P··~•ust. ,;,~ ~llotl:o•! •' (~:t:
Miun:-. •• l•:rwn:•a: e de• O·Jh:"· :·:t.u de 
lo~tvru. c•ulun::ula ll'l· dt•('rt~lt• !lu ''•e· 
.sidrult~ dn lli~JJllhlu:a. utu:-. r:.srs c·an· 
r~rldns, t:\:t hiSI\'ô\.fiWUil!, li• hnt;h~h IJ, 

fltl u snf"it••lnde urJmnuad.t tht f'al.:i 
cc:.u,, fo~rnt»re~a de Mnu~nwau 

Pnron~r:trn úuu·n. r n ct ''I' •· n ·= ,. ,,,. 
t·nnc:t~:o-:;;t•l tln (iuvf!orrw l•'••ch·ral u :•l•l't'· 
v••i1:1nwu1n tl:1s rnann~ ltl:'lllllt'•••:~·t.t"' 
C ff't!l:o 11':ttl;l'i, mi IJIUII:>. IIII j·U'Itlllb 
rlt::un !>.Ujl'lllls ~-n. .. mcsm:t.-. t'h!l t,r:, .. ~.; 
que r.~tt~ Ccld11:tt CSiiiiM~It'C't' JU\fu :1 
lnvm. trlhnln.l'iin e C1scllll;r:1~ãu ~1a, 
Mina~ (-:c~ttí'ed•dns. 

A ri. W' l•':u:ultõt·sc :w prn11rt ·e:,n •• 
do !;ulu uu u quem dt•le t i\'t~t ex· 
JM'l!~~~ onunr•~açfut, n :•Jlr(t\'t!tln:w·:ntJ:• 
irnedinll), p.:ln ~ime df [.1-;:P:u:Ja· 
mentu, d:t:o. jaztdns PIUtllõt•hncf.a... n:' 
C":lo:c:.c r f. clc:r.rle IJIW I :11!\ 1111l• P.llol 1.1 
srjam ltiiii7RdM "ln nntunt'' J•;tnt 
fJ Jlt'j:lt:Ur• dt• 111:rrJHUIII~, Jll"d' I'· t!f' 
Utlhe 1111 UII~AIIIh:'lt.as. e nun ~! dt•:.ll• 
IU!!RI, ':llfiiU IIUtli!'riii·Jtt'IIIUI, a lrlfiU:>~ 
trln. de Lr:msr ormaça.o. 

I I·' (} l.kenc:tnrnento c11ht• .i.-. lU• j 
l.urtchld~ lc-.:•ftl\, nuv e ne~!o:\"ld. "'' 
ln.".C!rh:An do contr.butnll!' .Ju M!nl"· 
léria dn l-"a7.r.n"fn l'll' •I t!'te11t1 du tm·• 
IJ&;.tn liiiii'O ,si)brt: nii'II"111UI 

, ... 
I 2'' ·'IICI:I u l.ictmr.laln .. :,r-•. 11 tn

lcre$.'\ndlt petderA o,u .. r I"'••· re,cm•• 
de Autntl;rn«"lln e C.'ttn·•·~·.u o 1111al 
110er:i uhn:::1li1flfl. ~~e, no ~ ~·n!r dOI 
trabotJitu:., lu:ar ,,.~ILnr··.r • IIC"I'trlt!ll'!ht 
çunll'rc:uLI ti«: .!ioiii•CliUC:IR • IIIIIU'fltl H!tlt 
emrundmvel ua Clat~SC' 11. 

1 :r• rl:ut r...:t:t.o :auJeU~ "''" 11re· 
•:c:ltns jft•:.lc: C'inh~eo. ns rrahe1h•,., de 
mnwhu1'11l:u;11n de trnas e de cle-n::m• 
Le dt! luott:•rhu~ "ln nn111r:t", ·l•k" :d: 
fb~l!rru• JU!C't::o;s:•rlos a At~rturn .1. 
wias df! l.mn:o))(K'te. Obru KCNL" de 
lr·rr:q,h•w•!~~m e de C".H'l:ttrnç .. , a~ 
tur 1 tlu·:wiH•."' 

.1\t'l !I" l,.ar ·~···o\ IW.kl l"l!glnl.• .te: 
M:11 l'lc·e•ll• u :•r•nn.f",lumt•ntt• ctr.• mut" 
e C'ltl:ll'h'll;-;c~ll t'CI~lO ltolrUDJit'·~•:n, 
fni:a.•;adu1 uu cal". 

Arl III llt·,~cr·!!C·fio JMtr lei-. !!• 
I~C:IâiL-.: 

:•' )ot.r.idat:o. df! sllbsl:lnt·l&'l •na• 
ucr:.u:i •tUc cun:itlm«n n•unntKih•• .•~~.· 
t"f:al: 

1t :t:oO :mbslhncan~ nunenttt :r• 
Ctt."-"'t•ts •h' mt .. rr!l:'lie fttqUfi•IO!flett· 

III O'~ ~J'It'elmes mme-r11S oq r.;,. 
~1:... cte--lmAd"- a Mluetl!'. f:llr \bele• 
C:hOt'ltlll:\ de f:n:or.lno e CMIITtllt rlru. C"l• 
etaltflc·tut: 

(V ;'l'i. A~IUIS mln~tftlot ~~~ !ihl! 
dt• lôl\'l;t, r. 

V :t~ j:1z1dns C:e at;Uiu, :mhlcr· 
rAnt!as . . 
• :'\ri õl. Bl•ràn !'•-•;,..ll:.t:•O!'o u.t 3J'Ht 
f'lw:t:l do• tt~t.:nnc de ,,u;m ... .-::~n 
(':unt''"·'·llh subordmactn~ 1111!\ '''·· H·.ot 
'tlr!:h· ':dd•t:c•: 

a 1 tt dzr~!iltJ- tlr. Jlrrorutndr., qut• t! 
n ltn·t·t·,li'riC'ia de enfr:uhe cln r•oqtu:· 
PJUWUitt nr. O.N P.M . 11h!Jif'"udn a 
kHI.nl'l:-n• ;'w dt nt'MIIII~It 011 COI\t, ~ .... Aa 
de l:n•rn clfi'SII:rtnndtH>e 1'101' o•r··n· 
ltb ''' u n" 11•~c:livn rcqu~rente: 

lu n tftrt!tlo d.t! parliCIJ)CIC.-40 ;"'!~ 
rc·~t'Uftll(f •. • da ttwra rtu• corre"'ttlfiR• 
nu fluiu.c• cln imiJóstr, unu•o ".4'\br. mi· 
llf!f'UI~. ôtltlit:lt•'U! fls CfJIICl.~'il'\13 '"lltn• 
r.nd:h• a,,.·,.; J.l dP. cnar.;o de l:hl't. 

.~1'1 1:!. C\ dlrt!il() de- ;J:Iti.IL)õ)>IÇI\fl 
d•~ tJW' t.mtn tt arll"', ~enterlnt nlln 
fKk,h~t n ser nb1etA't de transr..-rf.n.:.tol ou 
r.auçàu :M'Jiftr.c~d~t.rm:nte da •mc'twe a 
que cm·r.-srx•nder. mu o pnlt)flet3.rl0 
dc!osle fKMtcrli:: 

I ·trl\rt:ICnrr <MI caucionar o dt~ 
reUn au reetlnment.G dt detenn•••ed"' 
))rt~ltu:O.~ futuras; 

lt rt•nunC'III.r 1\U lUtelt!l 

l'=•raJ:turo Unic::o. os atns !nun•ena. 
du11 nC!ah• nrli1Ut .rhnente Yftt'"r*'' r.nn .. 
Lru. h~rt:t·trus a partir d1t ~•1.1 h • 11 
çAo nn rtct~:btro de Imónl:o 

Art. I:C. A:!6 IJIIUIM;I naurrou:- u: ltt· 
ndtcaa 1111~ exen;un au,ut:ul~'" 11'! 
1-etcautt.:l, la\'r•. beneru:uuut!nl•• :lu· 
Lrlbuh.::to c:utununn nu tufl•a.·••• ·u···•· 
Çt\lt di~ lf~:,erVA!i mUICH'JIL'It, HIU u•_,, f ' 1 
d•l a IIICIIIIar 8011 ll(lr.Ult':a dlt t lt I"'; • 
lanumlu ~o.•:lunal dA Pn•lur;.o••• ,'\.:11 

ll~ral " III:O(H!.,;&O dt• lll!\1:1UtÇIM"-., o 1'1:· 
J)Riftf!lllflli e Lt·abalhus, htm •••.!· • .t 
lurnc:e.:r·lllf'~ mfortlut(i~ suht• 

1. wuh·~ u~ da Jll'fldltt·.ut t• 1: .... 
h!rl"'=ln::t~, .-,uatuauna .. d•• 1"";1". • 

Jl · l71Jfldtç6c• lttnlr:a"' •· • • ·~·· 
mk:il:tio cbt exl:C"uçftu dat:6 ~r• \'I~;· •. '"' 
da e:!!ipltKRÇAo d•s uuw1dtulr:. u. ,, · 
CIOIUlda~ nn "CaptU" de•n: Rl'tt;·n 

lU - merc:udna e ,,reçhll d•• 11 • I•'·' 
IV .. _tiUkiUidade e t:.m•lit;.... To~·· 

hkruti e r.f:IIOdmiCtiS du ~JIISIIII'I ti,• 
prct:lnlnto n11nenua. 

(:~PITUI.O 11 

lta PC31JIUJlf Aftlf•,'UU 

.\rt. 11. Enttl1de·.se .,~,.. 1• ·.;ui. a 
n1int:ral r. t-xec:uçin das. t•· ah:1lh "· m.• • 
ce:w.An'~ ·• ddlntçao d.t J:•>~,nt.. • 1:.1 
avah.-•;:t.c• t: a dele•nuna';'" 1.• t <•·· 
qtiibllltl:cdl: do Mil aJlW\I'IIatt'l"ll' 
etUI101111CU. 

I t• .\ Jte»Clllila nuueml t'tMnt•··•·• ·' 
de. trun· tMilnM. ..- se.:umlt:.:it (.to.h.•· 
lho$ de t:a!IIJIO e de IRIMH PhN .... lc• 
YllnhLIIIt'tiiU!t lleolicK:I• pnt'lll 'I lllt •; ... 

dCIS du arr.n a pesqulSilr, e~tt •• .. 11.1 
c:Gn\Citi~Uie; blUdM ckt5 itllt)I,IIU•·n· 
to.. e :ta••• c:JITefacóel; le\·:ml:w•t·t~'nl 
leoii.•ICOS e ltf!OqUimU:O.:tlt: I'!I.M'flll .:.~ de 
esc&Yllçi\es Ya:sitanas c n:ec-ur;:u dt! 
lnftelqeu:; nu corpo mmeuu: ..... •;· 
traa:ens :.o•stflna&kas; analtses ····•··:tt 
e qu1mrcu daa IIIIMbUh e dn·, , •. ,. ... 
temunh• de IOndacet••; e •n :.••,.. 

de bt·n~'k•nntcnlo drr.; m•n•· ... ••· uu 
dft:. $-UibCl\ncuu mtn~t!'o uttols 1• .,·;, 
cmh~n.;Rc• de cone~nl radt~too til!' • , • ·ln 
ccnt lU c~Jieclhcn.çõcs do un•rt'IUh t•U 
apruveicamento Industrial. 

I 2" A de(lnlçl.o dft Jou:rd~ r:·:-ul· 
Lur" d» t:uor-denaçlo Cflrrt'llt('A:• ,~ 111· 
l.erpa·eta•,;l\o aos dad01 C'olhld()~ n .>-, 
trabalhO!' cxecutadol:. e condu:.w·.• :1 
um• ntt"<llda das re.sc=rva$ e ths t..:: •· 
r .. 

1 3" A t'Xt'tllilbiHdttde cln lll»l'tl\"l"lt:t· 
meuto t!\:nnóntleo. resuii.Mrn d.t an:t .. 
lt~ preluutnar dos cuslt,. d:rt folNin 
çAn 11~ fr••tflt~ e dn m,.rt"!u1" 

.'\11. I~ A autmr .. n.;ão th.' pl",:JUI·i\ 
sà podcru ser outc•q.:uclu a orlt.:l·~t~ilo. 
l>eMua Uilhll'al t•u jnndtt:a, ou ., e u· 
IJfé:-:u dro mhtetou_.:'w, mechnute ex 1 •r··~ 4 

5:1 ttUlOfli"..AÇ!uJ t1o MmiMIU dR.:~ !\111\ol· 
e l>;ncfl:ut tJtot4~tl41ôt cm pruce:o!lu n•· 
J:lll:'llflH'IIh: 4'"UUII1lttfn t: Jurm'thOHI.• 
Jl••ln 1J N t• M 

l':un~rulu tlllh'u <h; tluh:ulo. lt~· 
•~cs..,AriCH :\ 111~1tu:-.a semo ~xec·aru.ln>t 
snb a r e: pnnsahlll(hHJe l)tOO~rnu,~ 1 de 
cn~rmhetro de n111ms. ou de g.!.}tu;;u 
hubth•~u1n 010 t·xea·ctl'IH da JUOt.-.•;;\t. 

Ati IG ,, UIIIUrl.t.aç:ln dr. IW.-õ JUis., 
:a.cn\ lllt•ttr•n<ta 11"111 retJUI!'rlnl~'" •ti· 
rJt•ldu au Mmi:.lro da.s Min~ e l~ll"r· 
a:.n•. cul.ti~J:ue lnt!thunlc rcc•ho nu Pt·u. 
tnctllu dtt n N I' M. o undt: .cr:'l IIU!· 
c:oanlc::hnt:utt: ntum:rotdu e n .. "g1S11,1C'I'• 
devt:ndo ::;cr ur•n·scnlndu em 111··:~ ~·ln~ 
P. t'OUL~I (IS :i('!:Uintt.~ elenlt!I~'I.:J (f~ 
inlurmaçào c tnov:o: 

l - nome, nftci.,u:•lldMde. ':! 1 :HJh 
r1VII. III'U(Is.WlCI L' dmiiiCIIIO do r('~!11t"• 
rtnrc, em se tn11nndo de 1~,,, Jti· 
l'ldlf:n, t:llJIUl du .'\lv11ra de All·••llltt· 
çfW 111u" hma·rou:u •:ueno E:mpre ... <lü 
Mln~ra.çtlltJ e, tamlu•n. prova :u· m· 
Cl.:.ltn df~ lltUin nu Deparla..t~em,.,n 
NMt;aoam.l do Uf'A;Ist •~• 110 Cnm~rj:l~ 

' li - • I )C:llilt:n~tçau d:ts subsU..nt··•~ :t 
PL':'ftul....ar. a árc•n un hccuu·es, wmu· 
IIIIIUIÇIUI fo d1~·ri~,,":IU dn IOC:all7.ft.; I C': 11:\ 
llr~• ltrett:>ntlldn t"lll t'l!hu;;\o 111h p1 ln· 
Cll)tl.l::. acidcrua.~ lniH"',.;:r:\rtcos 1.t 1 e· 
gtãn, 11 nome d•-=· ltrOftnetartct!S tl:t~ 
cerra~ abi'RIIJ;Uiaa Jtl'lu r.enml!tr.• tle.· 
li!lalllldor da :ut·:t. U•~trllo. Munh:l· 
)IIU, CDmllFl:a e 1-~t;uJn. 

• [11 ·- l'hualn. tTn dUitS VID.S, t11:u · 
m11do ~ l•rtnt"llt.ôLI.'i dtwnentos 11 • r r· 
conhec•menlt•. tut:o cn•no, et.radn:~ 4tt 
fCtl'h. rOdo-ia:.. rnnJtM. ti\Ut::l:s, nm:
u..s quilnm~trll:t"i, ri~. cóiTC'I'"'~ la· 
.:os, v1h1s. diVIS.'l:o du Jlruprl-'!~lõtd !, 
Atlllt.:ld:LS e C(tU(tCHlli\UCt::., l)~ln :t:tt . .,1tU 
a dt:rimcao tcr"Cu:a dk área, .~111 1!!'1· 
Cal• ILdcquada, por IIJ:Ufll Cteu.RC''111 ~. 
nbrhtiiiOrlamenle lurnuula por lltt.'C· 
nacntQS de rew.- cc:•n uru:ntu.çio N,•r· 
te·Sul c (.este-Oeste vercladelroc cD·•• 
2 fdob) dr seus ve• ttcea, nu, ~'f(:t'IJ· 
«:ionulmL'tUe. 1 uun), amnrr.Uk· a 
J:IOni.O nxo e l'ncnnrundavet do lerr~· 
no. e "" hldos tleflntdn. por cmr.1lr1 
htf'utus c rt:rn~ "crdadetros, a1Pm de 
plantll de situa(a.t . .ria á.rea 

- IV l~rova de u:u:IOilalidade ..1.!\ .. 
~otlt·ha 

·-"- l"hliiCJ dn·. 1.z;thõ~lhOH dt~ 11e, 
llfltW&, I~OUVCIIIt.'1lli:IUC'Itle lOCUd.r.t Cll\ 
t':ibÓÇU l~t.!UI(Jt:l~:u, dt! lt'..,lll'flSil~lllh(;,tf:O 
de ttcnic:n l~llhnt'nle hnbtiii1Uill t'O n 
ttro;amC'nto prrv•··tt• lmr:. :1 ~ua c~e 
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cm;:\tJ. e mdU'll\=oi.:l do\ Juute lil' re .. 
curso:. pun1 o ~·:u •:u ..... l•'to, '"' .til dl'i· 
J••'Juhlltdatle du:; Jtuuln!l. 

fll O tt'{JIU'II'IIIf' C .n ,11'1'1111'11_ JIIOCII'· 

róltl ~••r i!IICII!•'Ial!u~ t'oHtltiiiiHIIII'IIil' 
Ju:ln ll. N. I' M , Jmr:• jusllhc:LII'n c• 
phUlO de llC'~C)lll!'!õl 1: lt':o)}('C[IVU ~-ll',\• 
Cllt'lltU, a:-.sim t:mno CJIUHIIO ;'a .r.;li'õlll· 
lia du :m,,r:uu•nh\ ele ret·ur~l'~ IH.'t:t·~·
:-.,,uo::; ao c·n:.t••w dus trothalhu:>; 

ln u ll N l" M. l"~a.t ;u:t:lllu CJtW 
n rt·tiUCI'CUte uln" cottlot em ,:o;t.tht'· 
lcdmcmn de c·n•tht'l. l&tcclmntt~ dt~fl·•· 
Mh> vmcul:uh1, p:ualarVto\.{!Wnh! llht•· 
r:tdn à mrchda •la mu·c:uc;:'to llu., lr,t· 
lmlhu:~ de lll".:>CJIIi:o.u; 

Cl o plano th.• JU'!>CJtll:o.a. t:111n vrça
llii!Otu ;tpa·ovntlu pelo [). N', t•. M 
s~rvrri de I mM: 1m r n a a ...-n I ração ju
diciõ~t tJ~~: lndf'nMaçiu• nu proprlctano 
uu ~~.hscrrt> do ~ulo. 

Parágrafo Ílll't'tr- <ln;uuln " uutun· 
ZliÇ:\0 de pt'!lliii\Sa (Óf rcquendD l'rH 
tc:-rtno de terl:t·u·u~. u phHru de flt~4 

qursa. dcven1 lllC'hur. uhrrgalorranu:ntt• 
o c1·onog:ro.ma de .:.rm rc:tlb:ação. 

.\rt. 11. Sr·r·,, IIHII'fr·r·rdu de )Jiotnu 
pt•lu Urretor-Ot~r ;ri du I I N. P. M .. 
o rr'tllterimentu dr" at:mnt•:tnlmdr> ele' 
qualquer do~ t·knll'nlus (IC inlorrunçiw 
,. prova men4!rnn.uh•~ uui ilcns 1. 11. 
Ill e lV. tlo nrt.at:u 11ntcrmr. 

I 111 (•;1ra Clllllflt'lnu•utn de t~x>t;t•rt· 
,.,,,s sôOre d;ldn,-;. r:unl,llf'mt·nt:trt•s 1111 

Clenlt'lllOI 11f'CI'S:<oai'U.'~ à OU•Ihnr UI~· 
lruçito do prnct•ssn, tc•r,\ n rcqncrcntf 
') prazo de 60 t.st•:.:-~·nl;u di:w., a co"· 
Lar da dnla do1 Jlllhlic:u.-:in da rxir.ên· 
cm. do O. N P J\1 nu IJutrro 0/rt·uu 
d.:1 Unrão. 

~ 2'' •· ·•.;nt;ulu u JU'õl.~u tio ~ IY, n 
n:quer .. ,lcnto $t'l ~• uul,•h:ndo Jl(:lu ht· 
rctor-Qeral du ll r-'.P,M 

Arl. 18. A prutm·nll:.o:01çiw tlu Jwdulf; 
dt~ ttulur,7.açàu dt• JII'"IJut~n 110 I>NI"M 
ns-.ear,•rar• 1110 lt'fJtll'rtntr, IJriOtid;uh.o 
para oblrndo da uutontnçâo, nu.s .se· 
cntntes casos: 

I - Se n An•a Jll'ctcudl(ln uno f6r · 
nbjcto de aulbrintçao de pesqiii:Ul, 
concea;:..io dt!' lavra. mnnlfettlo de nrhm 
ou recollhf!'c'mt·ntn t:t>ulb!:acll; 

ar. St! n;\1: huun•r Jlt'dltlu ôtlllt•I'11U 
dt~ nutilrtzaç:\u th• JU·~cJIII:\H uhjC'IlvtUI• 
do a mesn1a âr~a. 

P;.trol~r:lro únh·o (k.:urrentlo qnRI· 
tJUl'f dessas circun~liluclaa. nenhum 
d•rcaro ter:i n.tqmrulu o requerente 
com n )notcH~ult:r:~çiht do pedidO, qnt 
sr.r:\ ftiCJntv:ut,, nu~diaulr.- llhnt•ln dcs· 
Jl:!dan dn Dlrdur-(it·t:.l do[) N.ll M 

. ' 
Ati 19 ltult•(t•rlllco u II'IJUI'I'IIRCIIItt, 

,,,•t:i. t) pn;n•.;,o,,, tlt•Juuovounentc arqtll 
\'adu. l:ah~·udn :ut tntt·r••:i!S.:tdo o dlrert\) 
de p.·:lor a dt"vulw,;i\o ele uma :l:ls VI_. 
d:u. IK'Çl&s aprc:-;t·nl;ultts rm duplicata 

h• dus dc:unu·nlo$ púlllicos. 

... ri :..on 1-: .• l:uulu Uvre a âtca, e :m· 
l•:.f..oU;t,'i a:. IUIIM'.õiC,:cles ciCste CódiCU 
O t'CQIU!"I'I'Ilh~ :.OI!t;'a CbQ'Itda.dO n .:>fl:tll:.l! 
denll'l) elo td':t7.n de 30 llrinlal aau. o 
JtõlJ:õllllt·nlu. dus ,•nu•hunent&.t relati'fC. 
a oulurca.. 

P••• agrafo lwlcv. A outorga tie r.aa" 
Alva a i\ lle Pc:;qul:-.a dl•pcndera. de re· 
culh.mcutu :w Uan<·u do BruU =:s. A .• 
t. ccmlll do .. t'um1u N:rci(Jnal de Mine· 
wção - PtHI~ llripomvel", m~tltUIC:So 
I•~ la t.ea n" t. ·&:.!S, de 11·10·64, de emo· 
JunwniU!i CUITC.S[londcnlt:-s a 3 (.l.r_,s, 
moaxlrnos salnrto::.' tnüumos do Pals. 

Aft. !!I A :..ulunzotc;flo de pe!!qulsa 
:-ct'ta outGTa;ada phr Alv:ua du M'mt5· 
Iro dns Min;l:.; , •. Ent:rçtll, no qual sr
tão mdtcadôls :t~ 111 lllll'lt:!dM.de!t contltf~· 
i·ndada~ na ;.re:t ela pcsqausa e dt:U· 
iaula rsla IX!'Ia :.ua locahuçiB, llnlf· 
laç:\o e txh:tl:õàO ~III:M!I'Ucial em nec· 
lares. 

l"ltrúl:rnfu luut·u () titulo st:rl nrrm 
na autenl!c:a dn Alv;trl\ de ~uqms:1, 
Jmhllcado no mnr1o 0/ic:ud da Uiulo. 
~ transcrito rui livro próprio do UNl'M 

Art. :!:!. A nutorlzo\çA.a &crã. contew 
tltl:t ua.s :ae.:um1c:.; t••mdtç6cs, alêm das 
clt.!'IIHIIS COII!totUUIC:.o dt!!tle C6dtco: 

. O tiluln srrá pt!~nal e sõmenll" 
la;m.:..mlnivc.•l nu 1:,1su de herd.:trO$ nc:· 
cc!!fáfiC;s ou- cunjU!~I! ~oltreviienh~. 
bt'ln conuJ no dr: :;uçc~o ccmerclkl, 
de!:dc.o que u suct:-~or salls[açn os rt· 
quistiOS dus lu'lmt.!'r~ I, IV e V. d~l 
Art.. 16. 

II - A aular•zaçl\o vateri pur z 
(dofs• anos. podendo aer reno•adn. 
per naals 1 lhumJ nno, medJante re· 
querlrnt-nlo do mterossado, protocoli· 
zndo ati! 60 bessenta) diu anta de 
cxplmr·~ 11 prnzo de aul.orJzaçlo. 

.oh:o.ctYnthts a:-. st·tculnlrs cond1ç6t:a: 
u• dH n•qawriuwuln ele renovac;f1o 

llCVl'ril conMar relut6rio dOJ li'Mbftlhoa 
rtotlirtadoa,. t:ORI n::;. rl'Sllltados obtidos, 
as:.inl como. ju.sl.:lh:ahora do pro:.· 
se1uimento da pesqu!sa; 

b) o titular pacara emolumenlcs 11• 
•nttorcas do nOvo .~h ar• e d11 t~txa 
de pubUcaçlo. 

III - OS t.rabalhOi de pesquiSa tmu 
fHtd.:u\o lei' t>XfCUUidui tora da ...... ,. 
dt:ruuda no_ AlorarA d~ l't«fful:~~a. 

IV - A pesquisa tm le11oa de r11•1 
navcgi.Yela e rtuUI.l\'~1!1. nos la~~~:os e 
na plataforma. subnaaa i na. sOmehte 
urâ autorizada .sem Jlti!JUIZO nu cr•tn 
ressaiYa ckt5 lnlrrfud da n:ave~.lt;:\•• 
OU riU&Un'CftO, Ucando :.oujelht., J.otCan· 
to, M exieénciu qut furem !mpt_bl;l: 
nesse se-ntido peof:ts autoridades com· 
prtenta. 

V - A. pesqui~~t na t.ux:t de dumt 
nio das tortrnc.tçoes. a:u1 e.ãLtad•s cr•· 
feno. du "odovl:~s. dc.s manan, .ti .. 
de 1'11ua potável. du \i las ou Joa:mch•n .. 
roo p(1bhcos, dotpendera. ainda, de u
senllm~nlo das aurond:~dcs sob ..:u):t 
jur1sdiçlo as metma:; estlnrem. 

VI - Serio respe~t.tdos us dhelh•., 
de terceirOI. ressarcmdo o titular •la 
nncorizaçio os d:tnos e preju,.,. '!ue 
cc:uuonar, nio rtspt:tudt"ndo o Gover· 
no pelas lhnUaçoes que daqueles d · 
r~Hus possam ad\'lr. 

VIl - A.s :.oub:~.l•nc::•~ miner:us ('X. 
traldas durante a pe~tm.a. só pude· 
r6o ar remowldas d.1 :àrett para anA· 
IISr e ensaios mdu:..lrtais. podendo, n•, 
entanto. o O N P M autor1u.r a uht' · 
nttçAo de q'uanud;tdu comerc1ars d.·s· 

las subslãnc•us mm e r ais. $0b as "Hft 
dlç6e.s que e.spectftcar. 

VIII - Na conchuiu dos trabalhe.,_ 
dentro do prazo de V!C~ncla da auto· 
rl:t.açio, e .sem prej111:ro de quaisquer 
inrormaç6es pcda.:las peolo D.N.P.M. 
u htular apt·e.\L•nln!'a Relal6rl0 ctr ... 
cunslanclado. elabor:~du por prof•:.osM· 
nal letralm~nre habilitado, com da.d1~!'t 
infurmatiYOt sobre a reserva minr:wl 
da jilzlda, a qualidade do min~rao t~n 
subsiCtneta mfncml lttil e a. e"~iuhl· 
hdatle de lavrn.. noml'3.dlltncnte sól•rr 
u.i :it-Cuintes tOp:c~: -

a) sltuaçio. V!as de ar.esso e ·de c11 ... 
municaçlo; 

b) planta de levanlamento JeOlÕ\:1-
co da irea peequl.sada. em ex.da ad.:· 
quada; 

cJ descriç•o detalhada dos afltroa· 
mentf» natur~u:.; da Jattda e daqnt-lr3o 
criados pei()S trablllhu' de pcsqUJ:r.:t; 

d• qualidade do minfrto ou :.ouh .. · 
tãncla mtneral l\111 e defmlçl\o do 
corpo mineral; 

,., t'l:llt'~l' tiR jõii.Uia, :O.II;t d:t~">!(IC:\· 
ç;tn ,. t:ntnl•~uau;iiu cuur 11111 r as da 
nw:.m.i IIUIUrt· ... ~1; . 

I• lablllll~;áo dlltS \'l•lumrr- e tcUlc.'.i 
n.·,': •.ú to!> , .. , cRiculu tl:1~ r~·~rviiS 
tnt•tl..las. uullcouhl e ln(t·ra.la; 

9• l't'I,IIÓriO dtH l'IISõUU~ th.' heJlt'(i .. 
l:'lllll"lthl, ••. 

''' th mun!>h:u;au •t•• t':O.''•IIIIIulhlnth: 
t•,·unuantt ii cl:t lllVl'll 

t\11 ;,:;1 f.~ll;l(lJIII'I' IJIII~ ~t•J:t O rt'• 
:.ull:ulu tia ll~~tl'll~a. ltc·:r ,, II,IUI:Lr ,r., 
nu;,u t;. .. ,,;:n• ubr•g;ul,, a IIPII':u:nfar- t) 

rt•lotlor';n 1hl:i tt:th:a!l111~ r~:tltzn.dort 
clt·talt•• 1111 rn.tt.u dt~ :.tt.L v1a:l"m:m. 

l'.•t.t!!l'alu un~t:u 1:-: vc·tl:ul:l a :nUn· 
l' ' .. u;:w lh' nt>"õl~ JIC~jlli~Jh ttle •IIIC u 
111111:11 lXII IhO. !oóll.l~l.t'iit a CXII:cm:tll 
lh" lt· ,11'111'11 

.'\1 I :!·1 Nu c.t:•u tlc t~·tlllc:lç:\+.) t&u 
:\lv.tr,, 111· l'•·sclllt:.:t. n l•nazo cmnco~,;a
r;t a 'na n·t· ;1 JI;U ftr d:~ du.fot do AI· 
,., .. ,, rdllh::uhir·. 

,'\11 2~ A!'!> nulur!z;u,;O:·~ eh: Jll'!'itiUba 
ltquu .ul.lt llõtti as arca.:. maxun:t.s qui 
I•HtiU 1.).;3tla!<t CIU lll!'~ltl,ltnCillO qu. 
St''" t •. ,,,ado 111•r th·crt·lt• cl,, Governo 
1-'r·olo·IÕll 

:\ I ::ti (.',ul:t llt'>;,~t:>:t flllltUal uu Ju· 
tlol • .t puth-rá dcLe1·, n,, ntax:-no. I 
tc··m·tu autort:t:at;6t•:. tlr: l"'"'tn•:.a pan1 
J.&,·~ol.t.~ t1.1 mt:~tnu (;I;IS!<t('. 

:'\ai :!7 O titular doe :autorl&ot.Ç!ln 
dt• (ll":!lll:<oa poder;\ n~:tllzar ~ trnba .. 
llru·, l't•;,IU't:lavos, e I41Uthcan :u obra 
C :!ot'IVIt;u. OllllCJ1latr::6 IIC:C!;!::io:Oiii!US

0 
eJR 

ll'lll'tlú~ dt• dOIUUiiO llUI>IttU UU p:t.rl.l" 
ruhu, ahl'ltniCtdt'-'1 pd:,:. .\n~·as a pt'S• 
qtw.:u· dl'.'\th~ que pat:tU! 111~ reSileCU· 
v•~ ptttlltU:tarius ou JIO:õ:ielrtlS um• 
n·ntl.l f)t•l:l ocup:~çãu tlns terrenos • 
IUII<t md•mw.açáo pcho:.- danOs ~ pre• 
JUI<'h, qu~ poisaln .s«:r c:ul!liUhb pelot 
ta ah.tlhc~ dl! pt.squs.a, t.·h~l'l'\•acla.s a1 
st·::•tlnlc~ regt·aK: 

I A rrnd;e nãn llCJ<It•r;\ cxceacr nu 
rnnut:uU•~ do nndunt•nw liquido mA· 
lCUnu tlõ• fU'Oilrtedadr. 1rftr~du A ra· 
lt•tt:.ãu d.L 6rea a ser rrftlmentl 
..,cupan:a. 

I I A lndPnl:.o:a'Oilu pur ttanu~ ç.UI• 
!..:(h•.~ nao pndc1 ;\ ex.ccarr o valpr Yf!~ 
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n::u •h~ proprlt·d:utr na ..-xten!lo dae 
tu.::t c·r••ll,utntf>nte OCIIJUula pr.fns tra
balhu~ dt: l»t~SQUI.\a Sõli'IO nu CdW pre• 
Yl!!ol.~ 11ft InCISO SPHIIlhtAf. 

III Qnanctn os dAnos rurem tt• 
lfl!>hh• l' UUII.IIIlllf piltU tlnto nKrlcufnl 
t" p:• 'ílurl!ll U'.dft a llfOJlflt•clude em que 
t•:allvr r ••m:n•vndn n :1n•.a •n•·•·~:.;~ 1 t 111 
lU~ rt.lhUih~ d~ (JI'!I.qu·.-..1, 01 llnh lUZI\• 
.;:.u C!otrrt·:-,purulehlt!' 11 loll· •l:ums tJU· 
dt>ln. :tfiiiKh o valor ya·u.a. IIHI:\Iftlu da 
hittu .. u (lfUIU ll"tlildC. . 

IV o .. v:tlórc:~ ''t.:•IRI~'> ;1 'I•U :-.c ,.,. 
:1•n•m ftfi IIU'I/IiU:t Jl I' lll !ol'l'l\d uhll• 
fll"o Jhlf i'"UUIJiõlfUÇotu 111111 ,.jlh•:l'• \1~· 
m•l .• dr III'UJirlt~thulc d:t •••c:-·11•.:. ··~>~~t
c•e. n:t. mr~ma regiDo. 

V No Cól"() d1• (o•l'fl'lll:,, IIUhl'l'•'·~. 1• 

diSIMfl,lhlh U JMg;tUU'Itrlt tla ltlollio 1.~ 
Ci11111U O ltllllrtr t11t lO,'. IJIII:.:t ,\ltjt•lht 
AJ'I!:IUIS &ht (I:IJ:õlnll'lllu 1'\':,t!~VU I! ti<IIIUS 
t~ Jlrt•JUW.U:.. 

Vl ::!1! o llllll.u tht r\to.nn\ ctc 
l't'!-ICJUI:J.R, Ult~ ll dlt.lo& Uit lllUIM~I'It..OU• ,:o 
tUulu th~ n.ulrnl1'::u;Ao, mltt JUUl,\1 otilll 
~t•:ofiCI:IIVU (lrlllt!':.K Jll 0VIt d.. d("lll 'H\ 
curn •~ fU'tl(Jrlet:UI••:. '"·· l''"~·tr•~~: oiO 
$0ht otciorca dn t·eull,t o! u~olc•nti!Mt..ãet d• 
que lm&a este lrttl:(•, u IJu·•!lur·Ut'a:u 
tkt l).r<'.l'.M'., dcnlru dt· 3 ttr~:..• dlltl 
dt.~a dnll&, envtat:.\ ;u, .Jmz. de 
Jlln•lht da C!umarc:t un1lt• t•:oUver di• 
lmula a Jõt:t.hha, C:ÓJIIa do reh:&td~.o h· 
luJu 

VIl llt·nlro de 1:. ,,,n,o•:r..:• dltl' 
11 p."'fllt d,a dula du t·rc·t·lunu.•nru dco~t· 
Aõl t:tiU,IIIIIiCóiÇ:\0, n JUI.t ru.uulurt. pro
cedt•r à llVnlluçáu d:t a·•·ntlu e lln,, da· 
llb! 1: IKeJmzns a \JUe :;c reter• lbt. 
lttl•1:n. ua rorma ..-r•·~:uh• no COd•~&:• 
eh: J't'nt.:•~~• ctvll. 

VIU ... O l•remutor dt• JusLit;a a~~~o 
Curnart:;L lierá c!tado r.an 11s tf.rn•ut 
d:.. :u~·au. cumo repre::H:nl:mk: da Uhtdu. 

1 X · • A avullaçltu ""'''' Jul,~nda pelo 
.huz cm rtrol:r.u hláxtmo dt• 30 •truU.;d 
dllt~ I.!UilhUIOII dA tlatu do di!:OIIrlChO • 
111m ~ rdr~re O inCIMJ V 11. I'U\n h:n-.10 
C(t:itO su:.IJI?R:oi\'U OS fl.'CIIr~u~ que tO. 
rtm upre:.t:lltada.. 

X ·- A:s dõ!Spe:~~as Jtulu~.ialS .:mn • 
I'' OCl'ISU de unU1çAu sernu r"••~'"" pelo 
t1tul:ar da tudoriz."'çt\u eh~ JH~ul:w& 

XI • · JUIKAda A ltVI\II:a.;Rn. I) .haaa 
dt•nLn» de I Collot dua~. inl.nnnrn o 
IUnlar n dr.pu!6ltar quanUu cmr~pob .. 
d••nle :to walnr da rend~ de 2 hluial 
AllO» r A CI\UÇAO IUUil lta~ani~OlO da 
lndrmzn~l\n. 

XII ... lo1cilns hse:i dl'tld:utoa. o Ju111 
dt•ntro de I (Oito) dhtl'J. inl.lmarà oe 
proprieltlrlus ou J)t'Nielrc.• .... 101u • 
permtlirem Olli lrab:~~lhno. ele pt.'Sqtll~. 
e eotnun•c~tr6 seu despoacbo ao nu·•· 
tur-Oeral d~ D, N P M. ~ mrdtante 
rrqurrmu•nt do IUul:tr i!W 1'~SfJUI51l, 
b ••tlnrttlu •':' ~ J)011c:uu:i loc:ala.. lMll'll 
lllt:lnlir.•m A t·Xcençliu dn~o trub;elhoa. 

'XIII $(~ ,. pral, da pt:!.qUIU. rúr 
Prwrt":1ul.•. u lltfl'llll'•tll't ui tio I lN PM 
o coumn1c·.u A :u) Jmx. llfi p1 :&lO c COO• 

,djiç6e:t. uulit:adna 11u mct:!'o VI d6it• 
art'IJO. 

XIV Uo·nlro dr I toilnt d1aa ~ 
ri:Ct'blUlt'Uin d11 CCifiiiii'IIC!UÇI\o U tllle ltl 
rC"frre u uu·1!l'n :anlctlltr, o-:Jtu~ m&t· 
Jnln\ u 1.1t1hu da l••~uJ:o:a :1 dr.p•· 
lillr 1111\.':J IIII:UIIIU. C(H'tl!':illlfll!lt•ule tiO 

Y:IIDr d·t r.•nclll I'C"IórLIVR ólO III iló'.O de 
lltOri'UI:nt::.tn 

XV t-'•·ttu c·~sc ch~1Ml:o1lu. n .Jm:r. 
iutlnmr~• •J:o. an nJ•rh:l:~rl<l!l nu JK•s•e•
r~ do ~·lu. dt:nlrt1 de ft tmlnt dUIS. 
1\ JM~Intllllt~Ut 1\ t:utlltrttme~:ao d1m tra
h:~lhu:i tlt• l••~:>«tlll:il.\ nu 11ra:t:n dn Jtmr· 
ru~-:llçau, ,. t·uuumu:ar;, !\t!U dt~·11nt:hu 
no nart•l•n· (;t·rt•l du I> N_(• M, t! õ\!'5 
uulurtd:ult•:. lur.nlo;. 

XVI l 'uudultln:s u~ Lr·~halhus de 
JU.'SC(Ui:-;õt, ot til UIRt di\ ti~SJN!CliVI\ R li• 
lt•ru~lu::m ,. u Utrt:ror·Uerul dn nr~PM: 
eounmic·uaw• n furo RI) Jm~!. n fina 
d~ :i('t enc~C'II'ncla a nçl\u JUdll:ml re
ren~nh: :tu JlõlltiUUtlltO dllS indl!niza
ÇÓCS C tl;t t'CIICI:l. 

~rt ::11 :\ulc:s tlc cncrrrnda u nç6o 
anc\·t~ln m. :nti1:o 11ntr.rtnr. ;H' Jmrt.es 
que M~ 111h:on•·m h~~"das JH\denio re- ·· 
queu•r au .hut. se lhC$ '''"'' justtça.. 

Ali :~1 • 1 lllular da nulnrt:•at;':tn de 
pcStttt!.:t •. ••l•lh~ado, sob vtno: de san
çõc~; 

1 :\ utir.mr os lrulutlhu~ de pes-
lfUI:-ot: 

u• tlt:ttlru tlt: 60 t:IIC!~nlul dms da 
puhhc·l\~;:•n dn Alvar• de Pesc1111Sll no 
J)lâuu c •lu·ltd tlu Unil\u, :.c o_ 11llll:tr 
f6r u Jllttllt·m~olriu do sulo, ou t1ver 
aju:oludu t:ucn •:~te u vulür'. e n lumta 
de IJI\:~ôUUI'ttlu das hadenl:~.u~~ n que 
se relere: u An. :n dt!al.e Cod•Ku; ou. 

b1 •llmtn. dtt tiO 11es,osenta1 dius do 
lnKti!:'L'ill JUdlt:iul IIII Rreu rte pesiJill
r.a, qmuulu 11 nv;thnç•o du ludemu
çlo l"'hl tlt·ntutçau tt d;mm. c;msndos 
pmc•'M.':tr ·sr. 1!1n jua:r.o. 

11 .\ uau inlerrnmper •~ lruba· 
lhos. ='l~m JU:SlUJÇnhva, dt:~tula de lnl• 
caadu~. t•ur mala de 3 n.rl!s• n1tsa 
COIUieCUII\'0$. 

Purut:rnfu unico. O tnW:Io uu rei
nicio. bc1n como as interrut)Ções de 
trabnthn. llcvcrin aer a~rontantente 
comullk:;~tlus "', D. N. P. M.. hem co
mo a ocuurucla de outra .subs1inc•a 
ftlltu,.-ul uiU. uhu eonstante dtl nlvari 
de aultu t:r.Ho:nn. 

Art. 38. ltenliztuia a IH.'Stflll:..• , .. 
1\presetahulu u Rehuor1n n ttur :.c ••·~ 
tere O IUC~Mt VUI d:J ;UI, 2~ tl•;,.o.,rt• 
Uichco. n U N.P.P.I. tmar.dam u.·u· 
fiear .. in Iuc•··· a sua e:.:alld:.tu ,. . cm 
faca de ••recer conciUSI\'tJ da I,., •· 
s4o do Fomentn da Prnclut..att Mntt!· 
ral. JrruCcrlrA. dc:.tJ:lciiCJ, 

•• de Ml•lftwnç4o du Jct:l.tfut "'· 
qua11do fit~tr clttnonstrndlll a cxtM(-n 
ela da J:t.tlda; 

bl de nâo UJitCl\'DCio du lh·lah•ll•• 
quando rlcar cnnsratadu tn:.ulll:t•·n 
:11. dns lrat.lhus de pcsqm:.a mt eh: 
I~• 'lnclat lii!Cnti"A na !\tlll ri;Uot•n•··:u• 
aue lmtxr..situlitem • 3\':tflôt(:\11 d.t ... 
:acta; e, 

et di!! ltrlltll\';untnto du U•·l.th•••" 
quan•k• lur Jtrovuda n me,.,t .• u·nna •l.t 
Jollldo. 

PAr.itcrttfo imico. A ;llltu,';tt,;tu t•u 
n •nau•vameutCJ do Rdõthlchl. nna•u• • 
la 111. drctarat;Ao ofielal de que n :t.H'a 
ea&i convenientemente J>e:t~~ms;tda 

Arl. 31. O Ulular, uma \'e'l: nprnu · 
do o lf.ti;,Uório. terl 1 """' ano Jlõlra 

requerer a Cllncess;\o d~ lowra. e. dt·n· 
tro dP!>Ic ttt:t.lo, podera ru.-,:flt:t:u :wu 
dirrsto n e:-.:\a concessao, 11:1 tw nt:l 
dbte Ctltltt:l). 

Art :t! 1-'uuJo o 111 il-ln th• ;u lt!:~t 
auteru.r, :::.t·m que o umlar. uu s.eu 
suee:iSor. por titulo lca;umto. a..q:• tt:· 
quertdo l.t,ru:ts!>ão de lavra. ca~hlt.ou;~ 
seu dil·ciro, podendo o Cim~·•nn uu · 
torcar :t l:l'olol ot t~rcelto que a n·rrue· 
rer, Sollt:o.fl·lta!!o ;ts denlais l.'.'>ll~•·uda-;. 
dbte C1>dsgo. 

PAfnJ:Ia(n UIIICO. 0 lHH·Int·tit'lõll 
do D.N P.M Rl'bltrarõl 1t dl'llll.ltt,;Ul 
R ser 11:•~a :tu tilul•r ou ;1 ,..,.,, :-.~•· 
ee:ssor. l'"r c,uem vter a uhh~t· ;t r·un· 
cessbo de l:.tvra. 

Art. 33 Para um conruucu dt: nu· 
toriZilçÕC'~ de pesquisa d,, nu·-.ru.t 
substl\ncnt mmeml ent iln:n:-. cttnta· 
IU&S, ou IJI'ó,.rmas, o tuulnr ttu 11111· 
lares, d:s:s llttlnrtZQÇóe$, JIOtlel.w. ;1 nl· 
têrlo do D.N P.M .• ttJJrt'~lat~ot· nnt 
pl•no titueo de J>esqUi:Ut e run•l .. •m 
um s-l HelrUdrlo dos trnh•llms «'"'(«'· 
cutadO$, abrunc:eudo l.odn o conrunlu 

Art. 34. Sempre que o Oovemn t·n· 
operar com o titular da autt)rr:r.;aç;lu 
nos trabalhos de pesqui.:ia. sem te· 
embolado dAs despes~~s, d.. nc:nrtfu 
com as cond1~6es estlpulndus un n rus~ 
te de cuulteti\Çdo t~n1ca n~lrhnultt 
en&re u O N I1.M. e o hluhtr. 

ArC. J:J. A hiiiHittl\nt:lll CUI'rt':o.pun· 
dente t\s dt·~I"~~U!oo rct~miKtl:mdll~ n. f!HC 
se retere o :utlgo 1\nLerlnr, $ern I'I'CU· 
lh1da au Bnm:u dn Ura:aU S. o A .. pelo 
titular. â cnntn_ do_ '"Fundo ~aclon:al 
dt Mmer;u;âo "· l'arte lll!!opumvcl" 

t::\I'I'I'UI.O UI 

na l.avra 

Arl: 3ti. 1-:nlendc·se JMlr la.vn•. o 
cnnjuuto de osM:t'nt;i)es ctKtrdt~mul:.ts 
objt~tlvt~ndo o uprovett.amcnto mdus
lrlul da j~l1.tdu, desde a extrm,;au das 
subsU.Ih:tas mmerats UWI~ tiiiC con
tiver. uli' o bcnerlctamcnto dns mes· 
mns. 

Arl. 31. N11. uuturcn dtt luvrn. sc
rno ous~nadn:s as .u:gutntes r.uudl
ç&>.. 

I - ,., Jazldu. deverá. . estnr Jlt'~JUI· 
!!.U.du., r.nm u .. Jt~latórto n.provutlu pelo 
D.N.l'.M.; · 

n - a ::~tt•a de lavra serà 11. nde~ 
qua.da â condução tecnlc0 4 L'CuntiC'IuCa 
dos tmb11lhns. de extraçio e hc-ncfl
cumtettto. re:.Jtc:lladus CtS hnutes eh• 
•rea de pt'!5QIII.l6U, 

Pat:kQ:rulo trnlco. SOmente "~ ~-:ttl· 
iltliiiS de Mmcrn~Cw 1MK1t:rln ~ lm· 
blltlar :t.n dn·cuo de lana, oe uno hn* 
\'erA u~l nçi.t~ quanto an nmm•rn de 
eoneL'SiiJes uutu•-.;ttdn.s a uml\ uu:'l'oma 
Emprto:..a. 

Art. 38 c, nocrucrtntentu dt~ :utln· 
rit.açiu de ln.vu' ser!\ dirigido ;w Ml 4 

nistro tln:s Mrua:, e Enerc111, pt:lu 11-
halar da uutur17.Rt;lo de J)eS(JtU:m. "" 
seu :,uce:.:)(»r. c dever'- ~>el in5trmdo 
con. ns :>t'J~Uutlc~ elementos de tuf<,r
maçao c ttrnva: 
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I ·- -ccrtul:\u de rqbtro nu IJ•~-
1n,rlnn•cntu Nuc:iumt.l do RCJ;L'il.rll dn 
Cotn~teto. dn entidade consumuln, 
que pt'Kiern ser (lrm& ~ndiVIdllftl cfe 
brhlft•m ou sot:iedade nrganluda no 
pa.b:. ambas auturtmdiUI a funcaonar 
como empr~ de mlneraçlo: 

n -- dcslsnaçi.o du subltAnc:tu 
minerais a lavrar, com lndlcaçio do 
Al•ara de Pesquisa outoreado, e de 
aprcn-ac;Ao do respectivo Relatório; 

III -- denomlnac:io e descrlçlo da 
Joc:aUzac;io do cam110 pretendido para 
a la•ra. relacionando-o, com prcc:lsAo 
e Chlreza. aos .. ates dos rios ou cór· 
rq:os, con:stantes de m&I)Q ou tllan· 
tas de notórl~ anletltloldmde e prccl· 
~u. n l.~lr•uhts dt~ reu•• (: rcNhJVUUi, uu, 
nbldft, a IIUti'C~US IIUIUfiU"t OU ru:uh•u
lt.'S tua)()f:mtu:us tlr. in<"Utllunchvcl (h:
termtnaçno, :intCi coadruutn;OO con1 
autorizaÇÕes de pescaulsa e concc~ 
de la•ra vizitlhns. se &a:fi houver,_ e m
dlcneAo dn lh:;trlln, Munictp•u. en
ntarca c fo!. .. t~tdn, e, utnda, 11nutt' •· n~
:ridfficl:t drn.-llfnpnehlritl!f -dlt s••iu- tin 
~·~; -- --

lV -- defiui(;\u ~:.rMica du ;•rca 
(Jret.endldõt, dt'!lhnilndn IK•r ll~ura gc
onlétrica lc•rm1uht, ubr•~nH•rhum·uu•, 
1,.1r senrucntn.o; de n~hts com or,L'11ht.
(An Nt•rle-Sul e l.c:.te·Oe:lh: vr.rda
delrus, cmu :! tdtti:u de ~11 \',•rllcC~, 
nu excepc-u~tlalmenLe mmt, amarra
do a JJOnln flxn e inconrtmdn·t~l d(). 
tr.rremt, !lendo u& vciC'IIrt.'S ele nnmrrn.
c;ti.o dr.finldtl." I'"' seus C"nRlJWlll\rntn!i 
e rumos ycrdadc~irns. e cnnl•r.unula!C, 
a indu, ruo IJI "l•rit."'lndt."$ Lcrruort;,t:o pur 
ela mrert•.s!inda•. cnm ll:l nnml":i dus 
respecU~ :U.II:H!frlch'lríos, ah••u de 
••'•nta de eJlunçAu; 

V --- servldóes de Ctl&e de\'Cr:.t ;:u.mr 
R nuna.; 

VI - J•lnuu de arwovcitamrnlt• t"''u· 
nilmlco dat uu:ida, com descru;uu chts 
lmaluldlit,'ÓCs de hern:flclu•nento; 

Vlt -- 11rova de dlsponlbillduclt: de 
fUndOM IIII dn l!klltfnch' de CUIIlllrlt• 
1ntsan. ele ruumcinmenlu. n•!Cn.,:anus 
Jtnnl exec:u~;ian do )Jinno ele "l•ruva:U:t· 
ntenlo &.ocunómu:o u OllCrnçAu •h• miuq. 

P!u'ártrnrn uuloo. sr._rn. nhrt•::U•••·ill 
R apreti«:nlnc;;u, de .,.·ova de n~.,•·u11· 
menta. I)Cir n.uturhmello exprcs."'"· ela 
•con•ls..o.Jtn K'pr.eiRI de Fatxns de 
Jo'rontelrns". (lllttndo a la,ra :w. s111mr 
denl.ro da iarea de sua jurbcliç1'"· 

Art. 39. () Jlln.nu ele aprovc~itnna•·••· 
to eonnlunh:n dn jn:r.lcht sera upru.w.u
lAdo en• tlim~ "'!as e cun•lará de: 

I -.. -M•~muriul ex(tlicaltro; 

11 - rroJt.·h~ ou anleJJrojetus rele
rentes: 

G} ao tndndu de rnineraçâu '' :.cr 
adolado. fkzendo n:Cerfncta 1\ e:.cala 
de produção prtvbEla lulcluln•cnte e 
l lU& Jlrt>Jeçlio; 

b} i ltumlnaçAo, yentilaçlo. trana;
IJ(II'te, alnauzuc;io e sesurança do tra
balho, quando IC tratar de li\YI'D sub .. 
terrt.nea; 

CJ ao LranSJ)()fle na a;u1»erficie e nc• 
benencJatnento e AM:IomuaÇRo do mi
n~rlo: 

1l1 As m:.htlou;1.M::. de cuea·~;m. de 
iSbll:.lt:CiUU'flfU th: õll-:tiR C CUUdiClUll:l• 
IUCIILO de ai ; 

c» o\ lugh~ue dn mina e dos res
&N:cUvM lrnbnlhus; 

1~ ft.s murndut!S e S1uts CM,dieõe!i cb~ 
lutlulnhlllftluh! 1•nr11 tndn.'i M que• r~· 
~idl'nt m• ltlf:;•l dn mtneraeAo: 

gt à!\ msrnluçc\es de cnptÃç;u) e 
prnlr.t;Ao clu~ Cnmes. aduçlo, di!Stn
hulção e nhh.r.o1çhn dR {lJua, pa1o\ :IS 
ju:r.idns tht Clns:te Vttl. 

Arl. 40. o dimr.nsionnmento d:as 
hi!SfRIIu;ôes e L'qllipamen\03 prCVI:ilOS 

- no plfttu) de atuuveUamento eeon6· 
- rilic:n da jaodda. de.erá ser concUzen· 
te ount ,, J•rracluc;Ao justificndn nn 
Mmnnrlnl t-:"l,li,:niiVO, e aa,resrntar 
prcvi~Ao das ~unplinçÕCI tulllrns. 

Art -11. 1 J n•querlmento ser:. nu· 
mer1uln e ••·~•'lnulo. cronoiOiic.am("n· 

- h:, no u N . ,, M .. por processo med.· 
nh.:o scndn junlõ1drl ao processo que 
;ouLcrl:rou rt r•'Nn:ct1wa iiE5Ciüiü.. 

1 1ft -Au mh"l"r:i."i:tdn sera rornr.c1dn 
n:eaho c·um n:. md1caç6a do Jll'ntnculo 
e mctu;t\u dn" clucumentus npre::;entn
dus. 

i :!" qmuulu llc«:cssârio CUR\))runrn
lo de ex•l:,~ut·iol~ rmra melhor insuu
eAn dn r•rnt~t·~.:ota, lerá o rtqueretue o 
-llfR~ de ftU (:;t!Mil.'lll3t di3.S pnrn ~t· 
ttt.fnR-lns. 
I·~ PfMh·ut c;:.se prnzo ser' J•a·nrru

gltdt» nle lf.;.U:1I Jlt'l'iodo. a jutr.o du 
Diretor-C'it•tul tln O.N.P.M. 

Art. 4:! .1\ auf.uriv.nçio seni reeu:.ot.~ 
da. se a l:n·ra fnr considerada 1nejU· 
dlchtl 110 l~t•tn l•ilhUc:o ou com1•rome* 
ter inler•·~'iC'S c1ue superem a uCIIidR· 
de dR exJIIm a(,~iln industrwal, n. JUI7.u 
do Oovérnu Ncsle último c:nso. u ('ICS· 
q11í:mdnr t.-. :• dircih• de receber do 
Gowt:rno a mdt~niznçl\o dns despe$1U 
reuas cc••n •'IS lrabnlhos de pe_,qucsa. 
uma vn 11ue haJa aJdo aprovadn o 
relaturtn. 

Art. 43, A conccsaio de laua tera 
por tatulo mn Decreto autnado pelo 
Presidente da RepübUea. o qual aen. 
tl'lli\ICI'tto e111 liwro próprio do DNPM. 

Arf. 44. O titular da conceulo de 
laYra reqtlererA no D.N.P.M .. a 

. Pnue da Jutda. dentro de 10 cnn
venta• dius a cnnrar da data dn. pu
bhcaelo dn respeetlvo Decreto no 
Didrlo Otrrrnl da lJntAo. 

1 I' O litnJ•r Jl;q:nn't ""'" '"'·' 1l•· 
emu1umer1t01 corrar:ondcnlt. ;t 5o • c m-
cot m•xtm .. ••••rios m1nlmo1. 11 q•ml 
aeri recolhida ao Baneo do Ur:uu 
S. A., i. conta •FUndo Nacional d~ 
Mlncraçio - l'tlrte DJsponJ .. I"". 

I P' A data da rmtulo dr. l'n···"'~ 
da JUjda aeri. hxa.ta pelei IJ. N 1• l'.f • 
depola de recebido o requc:nrn•~tn-, 
dela tumnndn conhecimento n mte
reaact-) por oficio e por ptlbUcaçan dr. 
edital no IJlarro Oficiei da· Unl:tn 

i 3- O lnc.eraaado rtea obr~gadu a 
preparar o Lel'l'tl'kJ e tudo qunnhl r"r 
neceaA.rio amra que o ato de lnu:.!5:'tn 
de Posse 3e realize na data U:-..olcf:t. 

Art. 45. A lntiss.'l.o de Po::..'-f' I~ 
cessnc--se~l'l de modo seguinte: 

r - serno inlinmdos, por tut'l" •h• 
ofiCIO ou trlt:~ramn. os conceSilottotH\· 
rios das nnmtS lhniLrofes. se :-~s hn•r· 
ver. con• a 1oito1 diu de ante.-•·tlrn
cin. para que ·por si ou seus a·c·r,re
senlantcs possam presenciar o niO. to. 
em especral. assistir à demarcaç.in. e 

n - no dia e hura deternut.:ulu:o. 
scr:\o Uxad0.1. definllivamtnl<". 1r.. 
mArcos dos limites da jazida •t•u- n 
conceuinn:uio tcrn para ls .... ~ 11111 

preparado, colocados- preci:.mu• 111•• 
nos ponL~ md1cados no DeerNro tlt' 
Concesst.o. dnndo·se,_ em secuut:t. :.n 
concesstonário. a Posse da jA:r.tcl:• 

t L• - Ou que ocorrer, u rt'Jn•·· 
scnlnnte dn O N.P.M. lav1·am t•·r· 
mo. que as;innr;\ cum o tllulnt d.L 
ln.Yn, te:sttlnUnhR!i. e conces~ntlnou•c•s 

dns minas Unntrores. su·esenlt3 n•l ottu. 

I 2" - Os amuem de•erAo Stir t·un
R-I"YAdcs---bent-Y;s-Mis e--s6-püdt?i'!\tJ i;~r 
mudados cnm auturtz;tçáo exJKe~':' do 
D.N.P.M. 

Art. -16 Caberá recurso au Mnu:;
lro d•s Mmns e Encrcia cunt•·•• a 
rmt.!f.SAo de ~. dentro de 15 n1•m•
zet diu. contada. da data do atn eh• 
lmi:sslo. 

Par,lfrlllfu tinico. O recurso. se JJm
vido, anular:\ a rmtssio dt ~. 

Art. 47. Picar' obrlcado o titul:lr 
da concess:lo. além dns condlçõ~ ,.~
rals que constam dnte Códtco. ainda, 
ls aeaulnles. 3Gb .pena de sanç6es l)re
Yistas no C"pltUIO V: 

I - lnlctar os trabllllhos prrndus 
no plano de lawra. dentro do prn7t• de 
1. fselsJ meses. contados di d11l;t da 
publlcaçlo do Decreto de Con•·•·. ,;,, 
uo Utu'w o':.-tal da tJniio, salvu mn
Uvu de fõtt,:ll ma1ur, a juu:o do IJNt,M. 

l[ I.;IV(õlr a f:t7.1dll dC' :U'ÓI'dO Cllln 
u :ta:mn de hn·r.1 a)lrovado pt~lc, 
O.N,I' M .• r c:uja segunda via, cl::· 
l·taamemc• aut<"uUcada. deverá ser 
n•antidR nu letra I da nmm. 

nr - Extrair sinnenlt' as suboc;l{ln
das u1uu·nus 111dicaclns no l)~·crc•to 
d<" ( ;t,IW(''o!-.ôiCI 

J v c:cmlllmf.ar hm.•dtatlutwnlt• nu 
l.l. N P t\1 u tlt~robrlmcur•, dr. lltml
qucr nutr:1 :-.uhsl;\ncia mlnL-rnl não iu
cUnda nc, IJ:•t .. rt:olo de Cmu:-ess:\t). 

V . fo~('C'UI:~r os lrahalhtr.'S de• nü· 
ru:nu,·iw nnn 1•hscrvfanc•a dls nor .1~as 
FL'J:III:I lllt·ut :1t 1'5 

VI c.udmr. nbrigatmilmwnh•. a 
d:n-r;:w du .• n:tbalhos de !avtu :r h-c:· 
nico h.,:nhw'llll" habiUindo ar, exerci~ 
Cltl da prufl:-~;,,, 

VII ... N:\n dttiC'ullar ma hnl"'!i.'tbi· 
)fiar. I"" la,•ta antbictO!ill, o lll)n)\ICI· 
tauneuto uJI••r:or da jazida. 

vtn 1!••:-oiKifldcor p.•lm d:wns t: 

()l'f'jliiZ41S õl lt'IC!"irC·.I, CIU(" rt'MIIf:trt'IU, 
d1rt!'ta uu lud:rc•tam!'nfe. d;l; l:tvra 

JX 1'11~111 '''t•r a segnr:uaça (! a sa-
lubrid~•dt: d;t~ Jmb:laÇÓ!:.: CXI:.IfUIC!I 
nu I"C:al. 

.x. Fntou· n <'xlr;wiu doH. :h;n:t't e 
drt•nar a·. 11111~ JIOs.•anl Qt';Uiunar d1l· 
0115 C prt'jlll:f:"'S ans Vi7.1RIIIIS. 



3832 - Sábado 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Túlho de 1994 

X1 . - fo:\'tl:tr 11nluiç:\o clu :11', uu d:a 
111;11.1, que· p:,-;~.t 1 e!!.UII:ar tlns tralla· 
IIli)~ df" J11lllt'l ac::1n. 

XII 1'1'1'•111'1'1' e <'1111:-.t"rV:tt' :1!<. 1•'1111• 

t•·..;. h.·tn ''"'"" utlll:wr D'i at~m·~ sc·1:U11• 
au o-; Jl1'1'<'f'tlus t(iocntc:,....,, cr11:111dn so 
tr111:ar dc~ l:anu de j:a:.e.da da C1:t:-se 
VIIt. 

X1Jf Tum:tl ao; IJrrwt:li•nc:õ\" ln· 
dtcnda:. rwla ti'-('al:zaç:\:, dus or.:,ãO$ 
ledCtl\i:i. 

X(V Nau :-.u~JICildcr o~ I r:th:tlhu."' 
01: J:l\'r;t, :-<"111 prt'"\'l:.t Ct1111UIIII':U,,'!ICI .i\0 
U. N I' M 

XV · :\LmH•r a mm;a t•m 1m n c·~
wc=u. nc1 c·~:-n d,• ~UHlt'll~:'to lmntlllt'IÍ· 
1h1 du~ 1: .tl.l:.ilms de 1:1\•r:t. de mndo 
k p~·rmillt a retornada do~'.lo c;Jlet.tç<ics. 

XV1 . .1\JIII':-õt'DIH!' :\11 u N ,. M .• 
no~ Jll'lltWIHIS G t~c·l~l nw:-t•s de• cndll 
Kno. _ lf:d:Uor1u das ath•itlad~ do nua 
•nter1ur. 

Par:\ttr:•fn unico P:na f.l :IJnnvel
r:um•mo. JWh' C'nnct•~:çlnn:irin de ln~ 
\'l';t, dt: ~llb:o.lô'UIC'IaS l"f'(t"ridiUI 11C) iff'm 
IV. clfo:,fC' onlit:n. M·la lli'l"''~.:o.atlu ouh

·ruuwiUn '''' .'II'"U IJiuto dr. laYJll. 

Art. 48 Cnn!iidern-~e ambJc'lt•.:•a, a 
lavra condu:dda S<'ln oiJ~ervàn•~la do 
JJ1:um. tU"t'·•'"l;ahf•h•cido, ou rh•l;;r.•l:o ,;.:; 
ruodo ;1 imJJH!>.o;linl:lar o u11rr:.w .:~p:.,
\'CIUuneuu, eoconómlco da ja:rid.,. 

Arl. <19 Os t rahaJhn.'i de hl\11':1, uma 
vc~ tnichutns. n!lo poderio Mtr inCer
romrndO!'I 11nr n·ai:-o clt~ 6 tse~i~t ru•·:;rs 
I'QIISt'C:VIi\'(J". !>.11\'0 hllllho C'OitlJUUV3• 

do de fón:a ru:uur. 

:\ri. 50. () nt·l:lh'u·tu .~I1Uõll dil:-t llli
\":d:utr~ rt'õll :tõldõl$ no ann anlt:riur de
Yern c:nnt•~•·. t•ntre oulrciS, dadus ~Jbre 
U!i ::.•~:uinh·s lôph:os: 

r · Mt'tntlrt de lavr:a, Jran~J)t~rll! e 
t1l$lnbmt;à•l no nu~rcado ('Uu~uuudur, 
das subsll\nda~ nun,..ms exll:•t:l:•"· 

II . MoKtifh'açÕf'l\ ver1flt•rulas. nas 
rt>ljervas l'••r:tC'I<"ri~liens da!~. ~uh:-..~1\n
r:ias mhwr:tl~ Jlrndu:r.klns. 111du;.:v~ o 
t~or mhunw t••·cmõmlcanumh~ t•nmtwn
~adur e a n~laráo ub,aervada t:UII'II! u 
suhsh\nt:m tHII e o tsléril. 

Irt -- ou.1tirn mensnl. em ,,,.., n~ 
I:Uf('lll, l"'lu nll'nus, os eh•nu•nhl!'l d1!: 
JlTOChJt.•o\n l~ttM1uc, Jlrr,et) nu'rho . de 
venda ch·~luw dn Jlrodulo bruln r. do 

henr.th'iado, rt•t·olht r·cmtn dn ln•tllls.tf) 
t)nlcn e n )J:Jgamtnlo du Jlioo:mm dtl 
proprlel:'•r!u 

IV Nltmr·rtt dr. tmb:tUuuJ .. u•!i d;a 
n.•n:1 I! du ht•nehcl11111ento. 

v . hn·,•..;t i~nr.nlos r•·llos nn mina 
c nem lnthalho:s dt! pt!SQUi~t. 

Vf 11:tl:li1Çr) RUU:ll tln l•:tulli'~R. 

Al'l. 51 (~U:uu: .. , o nwlhnr 1·nnluod• 
mentn dOI j,,'fldK nhlidn dUI':lniC' 0., 
lrabalhus •h~ luva·oa, Jur.ttrkar nurd:m .. 
(R~ riO ()hUI:) de RJJrUVt'il:tnU'Uiu PC'U• 
nómlro. •m =-~ c:nndlçc)c:t; cln mercnio 
f'xlr:•rr.m nu:drl:C':u~ltt"S IHt t'SC'ttla de 
pr(Jdurnn. rlt•v:-r:\ o rnnr.nsinn(lrtn 11ro· 
Jlilr ns nl"rt:J<1<;irht:s nlleraç6es ao .... 
l1 N.P,M,, Jl:lrõl CXIImf! e l'Venlmtl 
:J)Jrnvnçâ:) dn nóvo JJiann. 

Arl :i2. A h'IYra. )ltAiir.:ulu f'IU de· 
:mCÓ"thl t'UJ11 O JJinno A\UIJYuffi) J)C')O 
O N P. l\f., ::.uh•ila o cunc:t"ssrnuArlo a 

.sançót•s qw• Jllldt!'ll 1r ttrndal!vamen
te da nd\·••ttll'm:ln à c;\ducldnde." 

Arl. 53. !\ crih'rin du D.N.P.M., 
v;lrms •:nnc·•·!'-~ôc:s de lavra dr um mes
mn t:tul:tr c da mc!mR suh~l;UJcl" 
mlnc.•rod, t·m ãreo:t de um tnesmo Ja
thlU'JJin .:u zona tnhl<'raliznda. pode· 
rào !.::a· munidas em uma só unidade 
de_ mln~l:t('âo, ~ob a dencnuiunção de 
G''"11fttnt'llto Ml,u:iro. 

P1tt'oi1:ruln 111111''' (l t•ntwr:~stma:'at·lu 
de um a,·,,l'll1 l"lllu Mtlll~il·n, :t jul'l.o 
do U.N.P.l\1., J)llderá concenlr:'lt' as 
ah,·ht:ull•_s tia l;n•rn em uma un algu
ma~ d:a:; t'IIIIC't'·MH'S 8!{f11J)31hHI, COrl• 
t.anctu qut~ :. Ullrn!tidade da lavm stja 
COIIIJilllh·el c·um .;1 iiii))Uri.HnciR da re
scrv" tul:ll ela~ Jazidas aa:rup<ldõl:ll. 

Art. 5I. Jo:m "A•n:.. que lcmha ~Ido 
dN:htr:ltl.ol IC•·s.~l'va N;u~ nual de tlc
l.••rmn~:ul;a :-.nhslouuaa, mmerRI, o Cln
\'(•J nu IJ••d••• ~1 ;,ulun;mr J~SCJUI~::t ou 
lav1 :t d:• m111,, ~ubshhu:Ja muwral. 
sem1•r•! ,,ue fr.> 1 r:tbnlhos rell\Jiios ã 
au«•ri,.;u·ftn :,oti•·ll ada r orem cumjnn.l-

_veou; e lnd•'l"'mh-ntes dus n.+fc:rt-ntt-s à 
•ub ... loin,~ln d:t lh·serv:t e mcd•*ure 
c:ondi(Cii'!\ t•:õJK'I'Iai:o, de~ conlormld.tde 
cnm os mtf'll''·"''s d:l Ulu;'to c da ('C'O• 
nomm. INII'IIoJt:tl. 

rar:it!l';tloJ llfiU"U, A:\ ch~Jif!."ll'o1C~ 
-d(':.lt• õii'IH~u :•f•lu·:un-:-.e 1:1 1 1Jf!1n a 
:'\rl!':J.'t f"!<o)N'I lllt';l,.; flUe e~ti\'!'ft'lt'l SC'IIflct 
ohjl,lu c:!' I' .'oJtWo\ nu de l:t.vr;t :;ul) l't!• 
J!hlh~ dt~ IUollhii)U)II), 

Arl :,:, S•Jh•,l:-tllri\ a. (:nm·t·:.~.\0 
Qllól!lln :u1·, du·c••l,~. ohrrç:tc,:(J(~:r. lnnl
lat;Of.·s e c·ll· lo).. dela drcnrrt•ntes, 
(JUanclu n ,.,,u•·••:o>...,uru\rio a alienar ou 
gravar, na (o): m:t du lí'i. 

I r• n~ :otu: d•• allena.cl\o nu une· 
l'lt(Àn S1'1o h•n1u \':tlld:ldll!' dc•JMU:s de 
a.v•·rb:•tl••:s 111• h\·ru de r:cau.tro du 
Co!U~f•:.rot•::. d1• f.:IUõl. 

l I :.!" A c·nm·~, .. fUJ da lavra é lndi\·isl
veJ e :;Onum: •• e transm1~ive1 ll quem 

_ f6r r.a11.U d•! t'lrt'rl"é~la de :u:órdo com 
ft& th~J)Ia~:l,'itt·~ dC~Ic (!úth&CJ. 

Ar'. 58. .'\s di.,ldas e cravamei' 
r.nn8fll uidcl)> .iObr~ a COuc:e:ssio re30l
vem-e cn111 n t'!Ciinçio drsta. restan· 
do a A\'âCJ J)C:o:;~mJ contra o devedor. I 

r•aroigrnfu (mko. 01 credores n;lo 
l~m açl\u o1l1;11ma contra o n6•o Utu
lnr d,t t•t•uc·~Ao cxlrnla. anlvo a ca .. 
la: pnr qualqut•r moUYn-, \'OIIflr ao do
muun do) prtmnivu cuncesHon;)rito dt• 
Y~dttr. t _ 

. 1\rL .. !i7 ~u cur.:ro de qualquer me
drd;& JUthc"ml 1u\u pujerâ haver e t:
bar~n uu :.l'lllt'"::ilru que resulle cm lh· 
lerni()Çoio d,,~ trubathos de lavm. 

Ara.. 58. Puderá o Ulular do ll~· 
creto de (:nm·t•:súo de t..rta. mNhan• 
te. recJn«': inwnt.n Jushfleado ao "tlnll ... 
ll'n d1ut Mnm" e Enerw:ta, ooler a SUl• 
IW-IJmu trlnJte.,:ltla da Jowra, CMI cumu ... 
nacar • r•~umc:u& ao seu U!uto. 

t 1•. lo-:tn tuniMJS e~tt ea.~ o retau•· 
rlm•'1tht SL"I'u IIJ:ontllanhR.do de mn 10• 
Jatorto dos trabalhM etetuado-. e do 
estadn da ruma. e suas J)M.ilbilhJades 
ruturu. 

1' 2'. Sómenle apds ,·,•rrilr:aclo 
''ln loco.. IK11' um dt !le!l1 11'1~111tOS. 

cmallril o _Ó.N. P.M. Pa:e-:r.r ('U:I\'IU• 
.s1vo 1nun cttt•s:ao do Mini:~ot:·::~ das 
Mnll•~ e l=;nergtll. 

I 3-. N:\n ac:ll'"lfas as- ra:l.iu•:os d:t :U:'5· 
ru~n~ dQ:S lr:tlJalhus. ~u eft:nv:ld., a 
renunc1a, Caber:& au o.N.r.M. ~uge
rlr ou Mmistro db Min~ 11!' F.rwq;r:s 
me.:unns que !':e frt.erem r.et:o:s~::at•:t:~· 1 
ccmumm\·!to dn:t lntb•lh":)l e a aph• 
cação dr. :!l.an•;i)t".:i, ~e Cór o c:b.,. -

Art. 59. A J:wra de J:t..-:td.t ,.,.1nuon· 
le podo!r,\ ~.r.t urganl:rada e t:unrh.ul~ 
(la IHJr sudcdou1r dr CCd:l tm~.l t1111 ,, 
t:onl.rtJIAdR pnr ''o!:;son Jurutw., w• ,ii· 
rr.no ()lihh•·"· 1:ar:1 supltmutr.~r :. fm 1 
('l:lliY.l (Jrl\':ula 

(,':1\l'l'rUl.O !V 

IJU.'J Scn1dcks 

1\rt. ~ - Jo'11·arn sujeltJ.s a ~:rvl
d~ de suk, ro subsolo ,mm «l~ I •n.s 
de pesqm:~oa uu htvra. :•An .,;, 11 t»r•'
llt'ledade undf: h· loc.ahza a J!l• u:1.1. •·o· 
mo as hnuuoles. 

[.aa,rncr;tffJ tJIJii:U lttatilrlern·Se 
:iCfYid6es ptll':&: 

di COII:ili'IH,::\r! dt'" Oflci:I.IS, J1151UIII" 
çóes. obra~ ncc·~-.c~ri:ls· e nu•coulm.,.: 

b» •lt~.•rtu•·• dc: ,.1a.1 !.1~ uun:o.IJ'Irte 
~ linhas de cumunlcae•o: 

c• ap1açAo t• r&dn(6o .te tt.:n:a nc
cewAria aos servrços ct• nJ.nf'neçao e 
uo lh!UIJ&~I: 
• dt nau:.mi!"Jáll ae ener,:la eletuut; 
J' e• t:SeuaUJento d~ts acan d• n•rn• 
c dtJ r.nau:nllo de bt'tlthcil.nen:••: 

/l lllltrrura de JJa!-s.tKtm dt' peri:a.O:II 
e nla.ll~linl dt! t·unduh• ue \'tmllu,·.io 
e de em:.•rt;101 elt't rtt:•: 

fi Utlllz;iÇ'UO das AlthlcbS :!i•'tU Jllf'• 
JUI7.0 da~ All\':dadeJ prf·!!:C: .. h•lôl:!:\; I 

hJ bolu-rura do mater111 d•<imun• 
tado e dcw rt"tUIOS do cn;r:•~nn-• 

An . .)ti ~o tnstnuem·• •• Sr• '"'.s.)tos 
mediante mcten•za..-to PI'~""' du· •s· 
for dO Lerrenn oetiJJado 1 cfJS preJtd· 
ws resuuantes dessa OCUJJ&c."ouJ 

I I'. NAo ha•endo aC"6rdtt MJ'"' h 
parta, o Jt8aammto Hrá frito nte• 
aaantt deJlOSno Judtel•l ·•• lm1•·•ri:O:I• 
era lixada par• indmazuçà(', auads 
de vasLOrta. ou perlcla co.n arbtl:a
Uh'uln inc:lu:tl\o-.! dn rt!tula l,..:a. l.c'UJf:t· 
çau, :~i~fmndu·:«: -(,- CtillJ;JC~;!UI.: m,m• 
<Jndn dr hnt:oo~nn de JlO'S:ie :1:1 ar.::t. 
s:: nt:t·e.;_.;u ln 

~ :!". () c:;th~utn dA lnd.:n•~·•t.·:'l·• e 
n:os ra:uus u scn•nt Jl81f~ IJ~I>t l ilhAr 
i:lt "'uotiYnçAn dt! JJ~Ins:' nu t·un•·C':(· 
e:tn cl<! lavrn., ;tu llfôlJtritt;1r•u nu :.1dn 
''" 1111 dt•nu dR:ot IJ~'I\ft•II4111U~. '""~ale'• 
•a·n• n:; JWC·O\~riçu~ cnn; ;.cl,w 1111 .\ri. 
'1, C1J'":Ue l'ttCIIJ:O, e :.er.ulr.'' U r1tct l":l'll· 

,.,.,d,, l'lll llecrc·to Ôl'l (iC)vrr~J-• l·C· 
"'· .u.. I ... J 

1 ... «: se. por Q•lal:Jur.r auull•rt 
O:JK."nd•·ult~ du vuntude dn 1ndena· 

.• do. n. jntlt•IIJ:tltçâ.o budar em lh~ :o.r.r 
entrro"ue !VJfrertt. R mr~t~n.&. n 11C'I'l'3!" 
tArl:t cnrrcçRtt mnn~lÓõrla, C11b• "''" ,.,, 
lilulur d•t RII[UII?..IÇAO de p~~ftlh.\ C'JU 
c:o"nc:t-s...t.u de la•rn. • obrk:~:..t.t d~ 
comJtletnt,·f., qnanua ubilônda. 

Art. .)i!f: N:\u ptt~h•ri\o "er inu·md,'ls 
·~ tratbõllhn5 llt: JlesQIIf~"' "" 1:ur01, at:· 
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lC;i tlt· 1•n1;a a llllJllll'f:t.ncJa r~.llfl'.':\ n. 
.nacmJ"..;a~tm e de flxadu a reud., rw:a 
OC\ s·a.,;at•· du 1 crrcll•' 

C.\I'ITIILO V 

lJ'rr Smrvre~ ~ .dus N••!•·lwt•·, 
(d) . 

1\rl. &f". c, uán. CIUUjJrinn:uln fhe!i 
ourJ&:"çUcs th•t·urnmles da.s ;mlurf:f.M• 
çóes dt!: JICS(JUI:.a on c1 u conre.l*.t 
de- lav•·a irn1•lu~u. dCpL'ndeudu d:' .:•a .. 
Ylnatle du lnlrm,;"u, rn,. 

r J\cl\t'l h•Ju:ln.; 
II -· M11flu: 
IJI . C:ulur:ad:ulc da aufma.-.:&\':lb 

de pt:!lot)l11:.3. ou da cnnci:S:iol\o3 de lavra. 

I Jf, As JICIUWJdadcs dt ;uhcrtl·n· 
cta e de multo\ st·rl\o da Cllmpcl~nca\ 
do DN.l•.M. 

I 2"'. A Caducad~de •Ja Dlahl:'I:.O:IlÇiu 
ae pesquiMa :.~era dll c::nmpP.tlnclll ao 
.. tuuMrc:. d:a:6 Mmas e EnurK1a. 

t 3•. A caducidade da r.••U•·P~{Io 
de lnna, :o.~m\ objeto de vecrclo da 
Qoverf!1: 1-'ed•~,r.•t. . 

ArL. kf A rnnlla lnlct.,l va:-l;.rA 
de 3 (f res J lt ;';O (c:lnquenLtU JIU\XtmOS 
sa.lan(b mmirnos do Pais. 

I 1•. F.rn casn de relneld'-n.:ta, a 
muna :iCrn cubrad:.t em tl6~ru. 

1 2'. O r~~nlamentn dULe (:cKhgu 
aernnrn. D crntrio de lntu.liU:dfJ da 
mullnfto :.ex;undo a sraYidada da." tft• 
rraçiiC:II. 

~ 3~. () \'alnr da:~ •n•t1oa.:4 :.c.,, 11"'

r.ull UdtJ i\ O lf,Hu:u dtl Untsll :i ,1\. nu 
J;lll:1 tJróJH'I:I. :\ CUIIhl dn "I":Ut.l11 i-1:1· 
CIUII,c) de ~;_,lll'lâÇo\IJ ·• !'õ11'le U~.;~n· 

mver•. i,~ 

Art. _.,.,.. ~;o•t,l UCChLr!\c13 A 1 oUh1• •• -

f:Uiô\;1\! da :IU!o)II•"CfiH de~ JI~·IJUõ:t.c, hlt 
Ch\ l'UIII'I:!<o~·:lu cio~ J"VfU, t!:•·,olt• IJIII' \e• 
rlltnccl:c cpmt qtll·r dn .• M··~t!llllt'·· .·~· 
tmc;o~: • 
t- -~u-----e:atiic"ic•r •~·:u;:'ut tccnn •I du ahwa • 
dnnn da j:uhl:l IKI rntn:o&, 

bc nãu CIUUJU'IIIU'IIlU eh~ Jlfll•lt, dr> 
htlcin uu 1 rnuc:to dns ! n\IMih '·"' clt
P•'5CJUI:>R uu lavra, 411t::ollC' de ou!vc~o·
tettctat e mulln, 

~~ l•rnllt·;c d-.•Jcher:tda chr.o u.,h ... !tuo 
dc: ltl":ill~ll:-:t c•m dr::":óa1h1 ,·eoul ~:t 
cmuu~ne."i cou:-tanh."S d•, titutu ••·~ au· 
trn az:.c;ito. a(Je:.ar dt: ol.dVI!rtimc·•·• ,,.. 
mulu•. 

tU pru~:.t'l:mmr.nht tle r •• vr,, "mtn· 
c:tO:ia "'' de t•xrr:'~''n tlt! .:..ub. .. t:Uu L• 
u;\o cnm&m~L'Ihhda no l~cre;n dl! La· 
vra. ape.:,ur dt auJYCt"t.éneia c umJ· 
tn; e. · 

et m\n nh~rutunc:nln de rel'"''a":o. 
nbservac;Ot~~ d!\ Ci.calllA;;a,, c·tua.·tP.rl· 
zaao IM:hl. rc•rc:rtrn reint:td•'"~ttn. uu 
unerv:dCI do· 1 tlnunt :tnn. d•! u.rm· 
ÇOr.s CIIIU ,pm11Q. 

Art. ~ tio\u aunlavel~ n11o AI\IU:.\.'f 
da J•esqubW• C'tll J:Jec~c~tc~ de 1 "'""' 
qliU11dQ uulur~:uJcr.t cnm unr1111:t 11t:ta 
de dr:;p~ttiYt~ tl61e Códt~u. J 

I 1•. .:\ anul•çtto M!rl\ III'Utuuvuta 
'" t.'X·CI~ llr."J"' IIH/6 CASCI$ 'le: 

tu nnt•r••c:t:-a.t inlenc:iunal d:a d•·n
UIÇéo 1h&S flrc:•:s de p:sqm..... uu IK· 
vra: e, 

b) lnob!it·rvnru:ia. do dl.IJ't!>IU ~~~ 
nern I dn ... rt 23. 

f 2'. Nt1s dcmais cn~ml, .:o ~~·.ur•rc: 
que JtO~tvel. n l'J. N P. M . prut:ur~r~c 
aanu.r :. detlcit·tu:ln. por vau. de ;n(•~ 
llt= rtLiricaçb.G. 

I 3"'. A nulidade pOO~r:\ st:f l'lt'l· 
W:ldn JliCIIc:uummne t·nt ~ ~;\1, 11ru1,u:.ta 
\l()r qtllllfluer tutere:f:olt•ht, nu pr n:m 
de l flmm• ltnu a r.nnt.ar lia JlubõJt k
çau do llt!crt·tn du Luvru. :lu .l'uu") 
U/lcJul ~ Unill.u. 

An. '-'Jr. Vtmru:adn. :~. ca11o.;a de 
nuUdade ou c:ulucidade da Ktttnrtl'J&· 
çao ou dn cnuccssáo, salv!J o:, c·é•~•'f de 
».Dal.ldnno, o muhu nfln :>..:f'd•! a 111 c\-
prh!dMtle d(l.~ h!"ns qw! pu'i.i;lhl t-t·t 
rec.1radm sr.cn prt~Judic•.r o coUJunt• 
da mina. 

ArC. .... ~"=' o l'roc:c.;;~o .1\drntui:-=lnt· 
th·o fl:t: a 11• dur:t(à•• de nult.J:tde cn 
ue._•·:lCitiC"hln.a• .. -.,•ra tn~ 1 LUII':telu .. , :-::
uJrrt'JO" Uh l:wdaaut~ dcn ltuc.n 'nrn
JUOV.•O.t. 

; 1". ,() IH.o:IU!'·Côt"r.ll OU D.N I' i\t 
JUOUI0\'1'1,1 !I III!Uruu~;\f) l1fl lU'I!ar. 
llll!lll.uth• ,,,., ...... , ........... d, , ........ ,.,. 
H cru:C:UI!;tr 1"!11 ltto..;,tr lllo!'~t:•r C l'fll·· 
raan, Jl:cr:• :>,JUI":i t:t:rc;tin de d•~l•~:•. 
dtntrn ti"' 110 t:., .. ,,ulôu c:l.u «:••tl'ift 
us moll\'th ;1 l!llldus na d :mtnc• a ''u 
que th!rnut nuu·r..·m ;, m;:;l.tulu'";'.; uo 
proct.~t õ"inlUIISII':tCI"•'· ' 

! 2". Fuu1•• u l•I:I?.JJ. <.uu a lntlf" 
(ln. dói llo•h•:;t IIU (Uil1tnl.lÇI\U ,:.ÔI•I t' ll 
•ua u:uc "''r•·~·•·nln.,-nc• l•f'lo tuu.tu·:~· 
do, Ct pr.11:1~·"41 se:r:t !IUbm·~'.ii.lu à dt•, !· 
l8o dO MUII~Lro d:l:l .Min \!t c l•:ru•r
lla. 

1 a-. I )n llt~sp:•ct10 ntiiiiO,h'~&al cu·· 
Claratorln dc: nulidade •na c;utau·ut •• iê 
da I&IIU•riomc.;:uJ .de pesquiJa, • al.lc:a·a: 

a• (lt.'(h,lu de rt.oc:oastde: .tu,·oã:•. no 
p~azo de 15 •quinze• ,ua~: oc• 

lU recurM• vnlunlárto llO r•re ... dr.nre 
da irepur•ltr;a:--no jji"ã:lll de--:111 -trfllili,-, 
d1a1; clu:wt,• •llll! n luuliar ria :a.tol•tcl~:•· 
çAo nàtt 1t•uh~1 .liOIIcUado rec:uu:-uu:• 
ra~o do •l•···l•:tchn, uo pra~,, Jlf('\'t~fol 
na alini!a nnh~rrur. 

I ..... c 1 111·clldo de reeunsJdt-· :t•.~n 
nao atc·rcrluln. ,.;ern encanunhkdu ern 
arAu de rrc:u•·:,, "ex-orrtcto"', un r•u·
ardente llu U•·rn'tbllea. no IJt:ln• fie 30 
nrtm:a. •11.~: •. u ~~unc:u dt: :·~ 1 , t·:-ln· 
menlu, duu•lt•-!lt: ciência :•:at•':'I•J:Hiô\ 
ao lnb•r··~:.;ulu. 1111r pod::r:t ud;c.•u · r, r,. 
1'015 foiC'PII'IIfU•.- de dd\!$11 utrht:6h'• 
prowa dur.un,cmral, as IIIIAI:I, s:• a,.rr· 
aentadas nu Jll'õiZO Ir&• I. !l'!'r:\o n•: cM· 
dna em •·tuto!cr de recurso. 

I 5". c • lllttl:tr de au~uri:~tu::m de• 
çlarada Nuht '''' CMdUt."ll, q!l\! :M: \'UI~ 
da fat:uldndc c:unfcrtda ft'!l.t ulutt"a 
• do I J•. dêt.e arugo. ..c,., pudrcl 
tnLer'IKtr rt•t·urm :tu Presld·~n!e d!ll Jte· 
JRibiiCII c~nctllfllttO ltil(ti.Ud!l SllhttAct 
Muu:sttrt:•l pnr" n ~~~ .,~dido d,e- ae· 
COhSIUf'rat;:u•. 

I r. ticlnlt.'llte ser& adnutldu 
Chum• JM'dldo de recoaslderaçl.,, e 
Chuau recurm. 

I ,., Est:olacta a ln•tlnrt" nchnl• 
ntat.r•fl!ftl, a extcuçlu d:ca me:.tid.•• 

dctermtn:u:t:1s e•n df'el~ :.<HI.e"rlntC,· 
nàu :uor~l ;ll't'judu:oula por rt:eur:-.n~ ~~
tctnpornuP.n~ pt~thdns de rl"""i.o e 
out~ cxpctltt>ntes proteliltOr&U!o. 

1'\rt .• 'Ttf":' O prcc:c:.so _:,_,fm.~~~ .. ;~..:.\'•o 
pal'3 npucar::\u d3! s:uu:Õ"s d:· .•·tu.:t· 
ç;a;, ou c::uiudd;tde dn conce ..... :J., d· J.a 
vru. clbt:dcc<'r:t no df:jpos:CI n•;. ~ ;· ·f., 
at t11:o anteronr. 

J J... Cundlllda:t Mol:t:s fiS 11!11 • 11 

<:ut . ., nc•:•!~:-.;,,m:. 1: reg.llõ&r "'"'''"'a. 
11<1 IJIIltl':i!'"•"· rudu~n·c jnlll ••la ri• ., •. 
tesa ou mfurtnaçlu de não h:t\•'· .1 
mt:smn Sidn nprr!licntlll•tn. ~ilr•r.1 .ln 
C%pt!cuence dt.• nonfh:nçáo e Jlll)\',1 ·~=• 
aua entre;~~ :\ pô\rte ll''l!'.e.; .• ow.. n 
UtrclcH'•(ietR1 do U.N P.:\.l 1-u1·.t.nt· 
Jthnr;~ 11:'1 uulc"' au Mmislru ti.•:· .\1 n.r"' 
e E:herG"ia, 

I ::·. I-:Jt:-,tnun.1da~ :ts Jlt'• .1, ''"" 
Ruir~. l•spe• .• nlnlenlr. 0!!11 r.t4'Ót'.,; 41_ nr· 
r~a of1!: ectdns JJt=l:t Erni)rt- :~ 1, .\J 1· 
ntsl.rl• tncrumnhara 0 pr.lC't.·~:~~ .1m 
rcl:uorlo e parecer cocu:h:!l-1\' r, .10 
PrbJdeme da F:eptibllca. 

f :r-. na decislo da .tu•n: hl t•l "li· 
.PCttor. JKkferfl a nu e r .::sJ:t:.la ~"''' .J,&r 
•econ~•deração, no prazo lml'.-"' •··:"~ 
Yel de lO lde:t:J di01~. a .;uat:u u.1 ;)•:a 
PUbhcaçAn no Diario 01: ·mt cl:. 
Unu,u. dC!!.tle que s~j.ll JU);ItUhl., , um 
etem~nt(J:s novw que JUS\Iiurm·m rt"· 
naate da mtuc!rla. 

C.'\PIT\11.0 VI 

Da QarlmiJIIfgt<m. Fai.scaçcio c C:rll••" 

Art. Jt. Considera·se: 
I - garintiHigerrt, o trabalho uultví

duaJ de quem utiU:ca instrun11~urn:. ru
dlmentllres, atmrelhos naanuars ou 
milqulnaa s•mples e portãi.N. n:• . X· 
lraçlo de pedras preekJosQ, :;o-uli
prectosas e ntlnetraia melAhc••:o~ ou 
nio melàhcos, •aliosos. em de1JOSJ .. 
t.n1 de elu~ujc, __ ou_ aJ.uyjioF no! ã!v'!t.~! 
de cursos d"fiKua ou nas marg,•ns re
nnadas. brm como nos depósltt)S se
cund,rtos ou ehapadu {Crllptar ;LS, . 
nrtenl.el e e!tOJ: de mDI'ros. depó>Ji
tos ~ a-mericamente denumuaadi)S 
garimpos: 

11 - /•U.scaçdo. o trabalho iruln·t· 
dual de quem utiliza lnst.rum ·nt~ 
rudtmentarea. •pa.relhos manuars ou 
máquJDu simpla e porU.tets. na ex
lraçlo de metais nobres Datlvos em 
depdslto. de eluYIIo CMI •luYllo, rltt· 
Ylala ou marinhos. depósitos 1sse:. ,e· 
nerteamenle denomlnadoa jah.qu.eJ
ra: e. 

III - cat•. o lrabalho indivilhtõlll 
de quem raça., por proeesao:a e.1utp;.\· 
rintla aoa de prlmpaaem e r•,b•·•
çlo. no. par&e decompo;sta dll'.l aclo
r.mu.·nlc»s dua ftlãt's e ••~cirns, n cx
traçán de subsll\ncm~ minenu:l 1ctets. 
:.t·m o l•mprlgo d•! e:c:plosivos, e .u 
••l'un: pur J•ro.:c:.li:IUS rudUUl''.ntnres. 

.'\rt. ~ Ao tr:dmlh:•.~nr clue u.trou 
:;.UIHhlnt:i&S mtnl~f:liS 11\t•is, rKJr llrO· 
cc·~o~• t·nctintt•ntnr e lluhvtdmtl de IIli· 
n~·r:•ç1trt, auaritnp<ll;t:cn, l·•ls.~aç:\o ,.,, 
c:otla. ~lenomana-se 1:eau·:ric:;unenlr, 
gar•mr~"l(}•· 

Arl.. ~ t::u:c•·tc:rtv;un !•C ll t:"rtm· 
(.a::c·rn. 1\ r:llscuç:tu c a cnln: 



3834 Sábado 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Julho de 1994 

pdn forma rudmuonlar de ml
n•-r••\·:1.1•; 
. fi ·- pe!hl natureza 1lUS dCI»Ó!ôit.O.i. 

~
rabnlh;ulos; e, 
In -- pelo c:tralt~r lndivhhull do 

tral>.llh.S!_. 'ernru·c 11nr conta. prôprin. 
r Arl.~1-f. (}(OJICI\dt•m de pcrrni~l\0 d1t 
no,··~rn•• fo'~h:ml. a ~anmna~cm, " 
r~a.ISC:n(án ou a. c.lla, uâo cnhendo nn
tr•> ónus ao co•r~•niH.:tro. senDo o pa
Grunento da ntL"tJOr l:txft. rcrnunero1.ró~ 
r1a cctbritdot. ptla:. (!hlea.orln.s 1-'edernli 
a ICKin n•tuéle que Jlrctcnder executur 
l'~'S 1 rabalhlhi. 

1 I" Essa pernlissãu conslan\ d~ 
IIIAII'f1ula do G"lnmpcaro, renovada 
anuahneule nas t~bletôrins Federai" 
dn."' Mumc•ntos nnd!! forem renll:tad•)S 
é!-SC'i Lrnb:~Jhos. e será válida Sólllen
te pom\ a regil\o jtu·b;diciormda olt:lot. 
r~ru~ttva. exouorht c1ue a C(lllcedeu. 

) 2 .. A matricula. que ó pessoal. 
:01•r:l ft•if;t A rl'flll 'I'IIIU!UlU Yl!l'hRI du 
lnlerrMm.do e rr.~• .. luuln ~n• livro 11ró~ 
llrltt d:t Gnletnllrr i''•·dc-r;•l mNIIante 1t 

hJ•n••,entaçio do t:ntnvruvanle tte pa
g~unt'nto do tmpo~tu smd1c11.1. 

t :r' Ao l&rlm~rlrn nuttrlculado sera 
lurnt:c1do um CerW•t:ado de Jfatrt
cu:la. do qunl . cunslnrn seu retrato. 
nome, naciunalldlld~t, endcrfço. e seru. 
n ducumrnto nrlclft1 pftra o exercicio 
da ntiv•dude denlrn da. :n•na nCle es
l•ec•rlcada. 

f -t• Ser• apreendido o mat.erkL1 do 
ç;ttun,,na,:em. ratscaeão ou cala. quaa-. 
do o KBrlm~Jetro não JH>'sulr o ne.:t:S~ 
aãrto certlflcndu de 1\ftJtftc•lla; -.sen
do o produto vend•du em hasta p,í .. 
bllca , e recn1hidu ao Jlanco do ara
sal S. A .. à conta dn "'Pondo Nacio
nal de M ineraçlo - Parte Dlsponl
vel ... 

Art~ Dependem ct.e consanu .. 
mento Privlo do proprlet6rto do aolo. 
as permh.sAes para ll(arimpngel"'l., fals
eado nu cala. em terrua ou 6~~:uu de 
domlrdo JJrlvado. 

l'.u·:,1:ntCo ilntcu. A c·untnbuiçio do 
t:<~nmJteiru uJu~t:•da cucu o pruprietá .. 
ru• rltl sulu pnra fi\ZI'I' cnrlmpa.:em, 
l:uN.~ot(':io nu t:alu, 1mu JtUcl~rá exce
der n dn:imn ele, vull,r du URJtóslo ianl• 
c:tl ~1ue fõr nrret:o:ul:ulu 1.e1a co~etoria 
t'l"th~ral di\ Jurisdh;fu~ lcN::al, reteren
h~ :.'t ~~~hsl.;utcza c-nc:uutruda. 

A ri.~ A nutnrb::u;~iu de J)t"ScJUi· 
MI Cthlld:\ IHtr OIILrl•zn. UiUt llllei'FIHII• 
pc• uc·c·t~lui:mu•nh!, v tt'ilh:tUKI du 
J~Ut'IPI(It:ln• malnt·uhtdu u locnhudu 
llol ft!SJ'CCIIV3. P:ren.. 

:\ri 'l'J: eum:!~dhht 11 lil\'ru, ce~~~~~ 
tndoJS ns traballiu.. de canmpa:c:h1. 
r ••• :SC:u;n~uu catu.. 

,'\ri, '\;i. O lllllk.l!ôltl luucn rtCeren
Jl· Õ~ SUh:ill\IU:IõlS llfilletlli:l OfiUOdO.I 
fh~ .UIIVUhUIC':I dt~ l(~lfiiUJHG<"III. faiSCa• 
c,;o\u 1111 catn. sa•r.'l. IJ!11:n J•r.lus com
pradm·c!f. nn bencla,maflurcs aulnriZ:\· 
ch•.!i 1111r Uccrcto du t iuvc!orno Federl\1, 
dt! acórdo cmn: c~ di:>JKIMIIU~ da lea 
c::r.Jn ... =•~"· 

Al't.-12'w: l'ur annll\'u de nrde1n pú
IJhra, ou t•ln :.c \'crirtcaudo malba
rt\l•Unenlu de th~l"'• nunnda riqU~a 
uuneral. 11ndcr:\ n MmisLm daa-M•· 
Wl~ e E'ueq:la, Jlflf JlfllJ)HSII\ do Olre· 

tu•··nt·ral dn u N I', M .. dcterm1nar 
h ll•dlõlmL'Il(O dt' cc·rl Ol~ o'LI'C:lS ls 4li· 
,·uludc; de ~nrin111a::t·m, fonseltÇ6u 111 
t'õtlôl, nu e:occ:lulr ch·:o.l•ts a exltn.çlo d~ 
dt•lt~lllltu:uhl:i niUWiaiS. 

t:AI'ITUI.O VIl 

IJfl f.'11111rê:m ffl' Aflftt!IOÇlÍU 

-~"' AI' I. • 80. l!:nh!llclt~·M~ JIUr El11)lffs3 
eh: Mmer:u:àf), r~otm c-s efeitos dCsle 
t 'OChl.;'o, 1\ Hnn:.• Clll snt:n:d:Lde cun$.U
IItlll:t c d,,mlc:liuci:L un Pa1s, qua'quer 
<1uc M~j., a sul\ lurma jurulica, e en
tre· cniWJ uhjetl\·ns c:olt:J;l n de reall• 
11tr nrmn·cUamt:nlu de ju:r.ldols nalne
rnis no terrUót·iu nur.i"ual. 

l 1• 01 cnmt•nm·nlc., di\ nrma ·ou 
:.otiCicdade 1t que se rdcre o presente 
nt"fiJ;CI, Jluth•lll ~l!r (lt'S!iOILS fi:liCU OU 
.iundkus. nacum•11s ou estrangeirai. 
RlílS nmuinahncnle reprl!Sentadu no 
instrumento de cou~tiluu;Ao da Em
prC:-wt. 

1 2• A [irmn. lmli\'idunl só poder• 
ser consUtuida por IJrw.Uearo. 

Art \ir. A F.mprba de Mlneraçlo. 
Jl.'lra obter outorga do direito de puM 
qul:mr ou lavrar J:tzhbt mineral. ou 
l":frrr.rr alividade dr.- mlnrrn~Ao no 
t•,,i~. d•·rsentle de a111.orl~'lçlo para 
rum:1nn:,r. cnnfr.r~da JK)r .<\lvarA do 
Mzni~tro dll!l Minas c Ehtl'f(la. m ... 
dlftn L e requerimento da. En1prtsa ji\ 
constituid..l> Ut,resent:.du no D.N.P.M. 
ncona1•:mhado d01 se,:uinth elemenc.o;~ 
de htsunçtlo e de: pro\·a; 

t . • NO cnso de firma indi91dual. 
[uLut:<iJn" IIUCtmLicRd" do ret&IKI'o da 
rtrmu nu lle'JiatrlarnentR de Rectatra 
dclo c:unu;n:in. tio MuusiCrlu da ln.• 
dti~lrz:L •: dn c:nnu'rr.iu: 

11 NU t':IISU de llrma luulhlda. ro-o. 
ft)(ÓJ•m nutcuUt adol, ou segunda Yia 
do runlrnto so'lC'inl. c JlfO\'A do seu 
rcs:•slr•• nn 1 tclmrrnnll'nto de R~t~trr.. 
dt» (:unu~rc~m. do MmistCrto da ln .. 
dítstrht e dh comérc:ao. 

111 ~ No eBSO de sociedade enO-
nimA. Ci1tlto\ do l)fQr;n 0/fc.lal onde 
cons.ta a sUl\ constlhllçAn. 

1 t• .<\s Jtessons juridieas atran• 
I'Cifl':i, COIIIJIT0\"3rõÍO $11;1 JleUCK1&Uda• 
de. npresr.nlanelo a:; ~egutntes do
cnn•ent.o:t. ll'Knltz.udo:s e tra~uztdoa: 

cu rscrll ura ou instrumento de 
{':tMI~Iitulç(lo: 

rn e-or:w.tutoo. so exigidos. no Paf:l 
de nrl.:e~n: 

c·• t:rrUUc:ndo de rslnrem lqa'menM 
te t:nnslthddna na rorma du Leis do 
t•ais de orlgen1; 

~ ::-• o rttutn de nutorizo.çio para 
huu:iuu;ar :será um ' Yil\ auttnUca 
dn n~sllt'Clivo A.l•arti. u qual dneri 
t.~•r trun~.nto nrt lhrn 1•r61»rlo do 
1) N , l'. M . e ret:i:liLractn- etn orlctnal 
1111 l't'l'tltlttu nn ll<'Jt.'lriRntmln dt Rlt
t~I:.Jro •ltl c:oméreiu dn Manlllülo ds 
lmh•st~lj e do C(lnlérclo. 

A ri ~. ·.rõcln.'l 1\S nlteraç6a quo 
fnrt'IU (CIIII!i riO t:unlr~tttl OU lbt&tU• 
tu Sndul. c: caue unpcwlrm em modl· 
fh·nr:iu no rt."tti .. t.rn da emprfta• no 
lJCI)RrhuncmiO (lf) H:t."'.Wttrn do Cnm~r• 
elu. scr:.\n ubrt•'l.lbriamente submeti· 
d:t:s à. 1\.JHnv:u::ão rhl Minlslério d&'l 

M lrms e Energia e. dl!pol• de a pi'• 
vndas. "l•resentactas r•tla Em.,..._ 
pnm n'RI:!f.lro naquele Deputammto. 

rnrógrólfu único. AS alteraç6es que 
hnpm t.etn na modiflcaeio da rado 
social. dnrilo hiKDr a n6v'o Alfari dt 
autor11.açA.o para runcionar como Em· 
prisn ~"J_Mineraçlo. 
Art.~B: Ao emprfsas quo realiza· 

rem aneraç6es no seu ~lstro aem 
o prHto conhecimento do D.H.P.M. 
sujeitam-se a tanç6es. inrhhilft per
da de tnclns os direitos que n ... hou
verean sldtl outorgados. 

Ciii'ITULo VIII 

DG$ d:Jsposfç'ór$ /inGU 
~-~ 

Art. )r." Apllca~se • propriedade 
mineral o direito conuam. I&IYO u 
reatnç~f imPCMtas ne!'ottt C6diiO. 

Art. "H: A jazida 4! Item' imóYI'I, 
dtsUnln do shlo onde se enconua. 
n~c• nbrnn~remlo a prur~rir.tt.«f~ rff-:-r.e
Ct nnnérh• ull a sub:<.hin4:i3 nuncral 
útd que.., '\'conatu.ut. 

Art. V. O llmltt snbterrinen .t.L 
Jnzlda ou mina srrl'l srmp~ a •••I"'' • 
ffcie \"erllc:tl que pa:Uar pelo per~me· 
tro da Ã~a aulortuc!tt ou eoneechd .l. 

Arl. ti. Os Ululares de eonce!lo:só""' 
de mtnas pr6ximas ou vtztnhu, abr.rM 
tas ou alluadu titbre o m""SSIIo jAzi· 
menlo ou ~na min~rall~'1da, pndL"rà•• 
obter pennissAo par'!ll o!t rnrn•a:çAo ile 
um Cnruórclo fie lli~tn•Çt)o, medlan .. 
te l'Jf.ereto do Ooftrno Federal. ..b
jeUvando Uterernernar a produtlvld:t
de da extraçlo ou a saaa capacidade. 

1 r• Do requerimento pedindo a 
eon..tUutçlo do Consórcio dt Mlf':era· 
çlo clevert constar: 

1 .. _ Memorial jusuftealiYO dos IM:· 
nefido:~~. resullotn. da fonn~tçlo do 
Cousôrrio. com lndltat;:iu dos ncur· 
sus econ6miC08 e llnaneetroa de que 
d&Spt.,i a nowa entidade; 

H ·- Minuta doi Estatutos do Cntt• 
sórcut. plano. de tnbl.lhnl a renllzotr. 
e ennmeraelo du IM'O•hlfnchtl e ,._. 
vAres que etPH&ftll merecer do. Poder 
Público. · 

1 ~ A no•a entidade. consórcio •le 
Mhu~raçif) ftca•i IUJtita a eondk;:úes 
fi:ocnd•• en• C~emo de Encerr:ns. 
anrxado ao ato ln5iohtnu•o da con~ 
cesdn e que Mr6 e+"lbm'Ado por c,,_ 
mlu&o ~pec•ftcamenle nomeada. 

Art.'!ilt:' Mio M Jmpedlr4 por açãu 
Judie••• de quem qurr que aeJa. o 
pross~rWu•mento da ~,qulsca ou tawrõt. 

Pan\cl\\lo 'llnko. Após • deertla
cto do '!IU.to. lftt orocedld~• nt• 
-ria Ylotoria •u -.t••• rei 
•c:MOfM••• & O• dt nttar·M .olu .. 

c1<> de _Rftllnuldade - ---
Art. •fr: Plcaa au,Jellu A ftscali· 

udo dlreta do D.N.P.M. t6doo .. 
aUYidadn conccaaentes l mlnen.çlo. 
•o c:mnmlo e • ln-trtoll-io de 
matfri•• .. Drlmu mtn•r•la. noe Uml· 
tes estatM!Iecldoe em Lek. 
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l•nra•:•·afu único. ~:xert:t•r -se-à ns .. 
r.oah7:u,;;\n IJUfA n cunl\lflmcnta lnte
l;r.•l .l:h •h~(Mlf:t;ôn e,;:ah, rq:ull\• 
nat:ru;ut·~ uu conLrncuals. 

Ati. ii)U. fo'lcll -sujeito oan rf!Kistro 
1-:.p.~:ml, cuururnu: regul;nncnto 'JUO 
~ocr• 1uuxnclo lltlo n ...... ~rna F'e<leral, 
qt~•-r .. 1! rrale de merr.ndo httemu ou 
l":lli:h'lll••. o t•mnérch• dt~ · J•~ittns J»re
r.a,·,·:.•o. di! 1netnl:s nt~l>res e de outros 
rnirumu" •rue v•~nham :t .. cr ct•nslde
•••.!•::o uhjNo d~e CUill;adu. 

à I ' 'hl c:mnérci() ru:nr:l :;.ujc1tcl ~ 
ft!!~ .. drr,·1a dus s~ulntes Mhlisté· 
tJt)$; 

a • dll~ Mnms e fo.=!u~n:m. por lntt r
lm••itu du ft:"IJ:Hllllntntu N:ttlorml da 
l'r•t~hu;3.•1 Mmtrnt: 

lu tia F.t7.1:Uihl, I)Cif int:~rmédio da. 
Utrch•rm d11s lttndns Int.:.lma: t: 

t~ • da rt~~.hhLrla e du 1 :unu:rd l, 110r 
n.:t: nw•lln do J>cJ,.trhtnU!no.o Na.:to• 
1101: ,~ • ~omCrc:h». 

Arl ~11. Qnnndu K v•:riftcar t.•n 
jot:rlo~.: CIU Utvra. a COIICOflhiCi.\ dC PU• 
tacr • rot::ltuu.Uvos ou !l!lrHJh'ntCOll an 
llJir a•1:o1.mtntt) dos nu~•.-.. ~5 d" pro .. 
du· .u• d~ enerxla nnc:c11r, :1. concn .. 
t--o• , NJ !tl!ni. manUda ca~m -:t vodor PCQ• 

u: .nicu do\ subltfttic:la m:ru ral, ••h)e'" 
tn •!u dt~rem de lanot, :a.~Jn. ~uprrtor 
AfJ :lu:t lnitlerab ILUC)l"'li'I!S ltlle Ccntf
\'l!f 

l I'' t~uando. a jui~• d·• r.owr.mo, 
c.~awt.htlt n ll. N. P. ••· e ,, c:nud:<~sa.o 
Nm lutÍHI de •~~rgaa Nu.:u:••r, et w:~lt•r 
do1, nuncnds nucleare. C'lltllltlftl JUI• 
:d"'"' lt'Cn1ea e ectJncl•n•• :maentc o 

~
~·u 1\ltrnweuamento. ca •lua .. ar eh' 1avra 
••ru ubr•!tado • recuaJeru.·ll.S. medhl.n ... 
" t•:•cnm~nto de justa ( utn;u~nsaçflu. 

t1lk' \."(llnrtreende,. a. .t1:iiM!'IIdi•• tae
_ce:isarit~ e um luc:ro tuZD.ncl. 

1: ~..., (ltumdo a inesi)t:t;t•L' ocor ... 
renc1:' de mmerala rndi••Riiw.~ c nn
c1f'nrra :a:.:.oc:iados ltliCeU\"~IW dP 111,.... 
w•·nr~tnc::ttlo econOmleo prü!tomtnar 
Jf.,hrr a t.alh'll&neta nlln •nl Cl41\l:tr.tf' 
dtt llltdu de latrra, a& mmn t»>dera :.r.r 
de~a1aro1•rlada • 

J ::- .. n ... titulares de , •• ~,,..tzcç6es d• 
I":)IIUI:toft, OQ de CGnCe:aóel clt IU'Ifa, ú.o 
obrtr:ndos n. comuntc:wr, r •• ; Mnusterto 
da.' Mtmu e Enera••· q~aa!qu .. r d~'
berln. 1111•.: lenham hmo 11 t ::11nera• 
ra.1tunuv~ ou nueleu.re$ a~~rttutd• A. 

su1J~ttt1waa mineral men•:tm.ada 1:0 
I'CSlttcth·n Ululo, anb i''"''" de aan• 
ço ... 

l -1'" qu;mdt• os ri!JCiloJS ,t,• tuim•r•· 
ça(l ctmUH"rtm nuneuu:. • .adi.:AtaWI'l:t e 
nude;u•'.i. seràn N nws·an,.o ndt~.'l\dnsl 
R dt.:oJKlUc;ao •la Cm111:\1Ãu Nal'iu1111.o ~e, 
Enequ:• Nuclear, sem Onu:~ l,;u't. o mt. 
nemdur 

1 â" ( • ttfl•:iCnh: m·Lit:n : ~t:u·. Jlõ&:':l• 
1:tnh:s l!Ub::..tuur.m n di:·J•II!\'U nu ::r .. 
t11:0 :1:1 e :il'U::i fJIU'Uf;fl\lfL~. (1;1 i.1~1 I li!l, .. 
de ~7·Jt,1962. 

Art.!ilt. A En~auc:m d•• Mu:t•:.tf;;\"1 
qui!!, cumtlnnndamenh!, d :-lnl~t:t do 
r~cursu tl:1S I.Jleqnlf•:i •lo: Jlnt.iiM~!'t,::'ln 
tuhca. ll.ldcr;\ l•lent•:lr ,,.~rml:i"'u• l'n:a 
r••ttiiYnr ll~eunllec:nm~n'n (h.•nlnnu:o 
J)nr Cstc=~ tncHttdna, vbu:a·•·•· nhU~I 111• 
furm:u:óe=' Jlrtlmainnl'i'S rc;~th:tõ&li 

11•'( C,,S:Iri:IS ft (driiiiii:I\'•UI 1! ~ ll'IJtl''l'''" 
hWilhl da~ :lUIUr14':\t,;;.tlf •i•• IH':OUUI.•'I, na 
furru:t c1.1 que dlsJmzt:r :, ft~o.·:.tulamcn .. 
tn d•.,.•e C:tt11r;o. 

'l ... Ai ret:ii.e6 lHo'ilnt , .. r.nli:ollltl,ttf.IS 
m1u !~te ~uburdmnna '"""' l::·, .. t•::t Jlrcns .. 
t~ no Art. 2$ d«!Me eó-h.:iJ .• 

1 2" :\ JJL'rmb..,.'lo !mn\ d ••• l;, JK•r ;ui .. 
lorttuc;oiu l"XJiressa do Utrt!:.•lr·Ueral do 
U. N l'. M .• C:Oill Jtréwlll a:wmunu:nt!» 
do Coatselho de Hev;umu~a NucitN1RI. 

J J'" :\ perml~sAo du J~;, .. :.tnhecirnf.':t .. 
tu ( it~uiÓj;lCO atra 011Urr·::n.1 IK~kt &U•· 
w m:'lximo e hnJlrnrrn ;:t~'~l 011 90 
CntJ\"cnlou •has. a couiAr da 1lnta da 
publu::la;:\o no Ota•~o Oi•• ''ll. 

I -1" :\ Jlt:rtnii&Ao du •t·~: 1nher.hnen .. 
tu ( i••;rh:1:1cu cera c;•r .• u·r au·•·c.uh~. e 
1\lnhui a Jo:niJtrt'fn. t;ut ,,,_tolt'lh~ u cf• .. 
r.•un fh: 1•rmrldado JNUJI nnl~r 11 au .. 
leu wução de pesquisa •'•~!tlrt da ra .. 
gmu prnni!!.slonada, clt•.,cu~ •au•• rew1Ut• 
rtcta nn rnn:ro esUpuladu 11.: l"mrla::r:~olo 
antcorefll', nbfdreldOs M ·unif.:i ae ANU 
pre:wl.tlas nu Are. 2í. 

I 5'• A Jfnprlhia de \lllll'MU,.â..t fka 
ohri•:aul• 11 UlJreaeniA1' aut ll N .lt. M. na 
rc.snilll~n!l do Reeouhcctnu:hl•• p~ 
didu, :tub r.r.na da :.nnç.;.::i 
Attr1~ llnjllem nn I• N.I'.U. 1.,1 

•"G.tUUh... rqlaRa.: 
,,,,.,rn A .. _ "Rtllltro dau Juldu • 

Mimas c:unllecldal'', onde tea::.c. tnscrt• 
la!!. 1\~ ja;,nbn• e mlnu mn.nU~auulu 

de u.c:br® com o Att.. 10 1lu l'ler.rt!~O 
n• 24 fJ.I2, de lO de jUlhO IIC 1034, o! a 
J.et n• !) ... de JO de seh!n•brOJ de 193:.. 

t.ivro 8 ... "RL'IIstru dc"l .\lwMá.s de 
Pa·srllii:Sita", para LranM:rl~"o dC'ol ti· 
tulm re.sJICcliva»; 

/.tt•r'tt c.• · · "(~CJ;Islro ·lu;; l»r.t:r-:tn:ot de 
l.avr:,·•. amra tran:scnc;Ca.u dn~ tatuloa 
ft!.,fii'CII\'Its; e, 

t.h·ru lJ ... "Rt:vlstro tl;u En•1•rba1 
tle t\fnwrnçiu'', para tr~IIJo'rlç:'uJ dt"'l 
ri!SIM~~o·li,·w• liluloe de autorlzaçio 
JIAI'õ\ w~t~lunur • • 

.~rL. 41. Sr.r;\o publlcl\·h:t IIII /)jfâljG 
0/tt'lfd dl\ Uniflo, â e:u:n.:• •lo.J req,1t!:· 
I'I!UII·"· &'•:1 AlvarAs de I'Cliflllol" . .U"i, tll 
rttt,·ra·ru~ 1lt: I o\\"ra e as Jo:d1t.u~ du No
ldh'A\'tJC:... 

l"1u:a1:•:aht flnlco - A l'llhlt('J,t;tio de 
•:,thali r.rn 1••rnal.t panlcau.u·•~. # tam .. 
lk0ftl r,•iHt ll custa do:J ....... ,u~r .. r•t•o.; e 
ttc•r t'l••:; IJftJH'ins prdmr•vJ t•ll. drvP.nuo 
~~r t·m·mclo prnn1an:~nrc 11m rX('In ... 
r•t:t: ;u· U :.. P AI r.z•~"..a ô!lll~~~•ttóo ao 
rt-.lt·'f:tn·;;J;''ruct::sso. ..; .. 

.,ri • . SC"rtt sent;1o1: tnH edn n 
n N l' ~~. tllll\ndn o On·1rt1ht Ft"\lt1'rnl 
,.,.:,,:- •li! .ttnnlfiUII:'r :'1!-,.um:t u·lr.reute 
& an:urrm·prhna natncral 011 no seu 
pruduto. { 

Arl 'i.:. ennllnuam r.nt vt;;tll' aa 
autur;.·KÇüe., de ~UI:ta e .:::on::esa6a 
de lavm ttiUOJl:&daa na v:~i·nt•J~t da 
lr..:l:il:u;:\h knlerior. ficlln.lot no •·nrun• 
14. MI:• l:fe«tiÇAo aujeua a nbatr·. Anela 
d&tr.: c:tc~_•co. 

Arr. •lf.' o oowerno t•,1trttl expe
dar-. t1$ lt•~nlamencos n ~·tt~~o.rlC"-S l 
P!lrrn~:\f• clfosce Co:llf:l't. im:ha~ive li· 
xamltt us prliZUI de tra·n~t.u;Ro doa 
Jll'loCeS:~ 

..~ri »>f .... ~·,la l.ei enu·u·o"a 1!111 WqEr)l' 
lkt dt:a 15 de naarçu d•• 19fi1, rr.•oca
da. a:r · dlsaaiçltes em r:om rnr1n. 

RrA.!UIIn, :!1 de rewtretrl C:a .,..,. 
ur da ludrpendCncia e 1~ c~,;., ll'-1Ju: ..... ~ .. 

11. (!.\5n:tt0 BJ:AJI('O 

C)ctttr.n lhllA6es 

,,,,,. Tldbcla 

••lm•r tlt! St!!i' o• Jr 

DIDCU'IO-YI w.• ali, o• lt o• vn.ço o• un Di_......._ .. .....,. .... • a.....,..._ .. DaanC..IAia.•m, 
•• a ... ,.,,..,... .. un: 

o Pr•lda~ ela~ aaDdo da atrlbulçlo qae lba CODfera o an. ao do 
Ato Jut.ltncklb•' a.4 a, de rr de oatulml Jil 1811, CCIIDIIInado com o an. t.• do Ato 
Jut.ltuclolaal a.• t, de f de d ,.,.., de 1111; a 

OCirllldlnDdo a ft111 te~ qae lba Ali o ocmM'bo da~ lfecJcoQl 
86bft M lmpllclo;G• q,. poderio ..S'flr. para ,. ala IDiarii I .do ftlla a a 
J)l6slrla lla&11nDtà l'ee!onal, a IIWIUMDtiO de dllpolltmoe do 06dlao de IIIDM, 
com a redaçto qae nw. fot cWia pelo Deento-IAI a.• m, da a da feftnlro da 
1N'I'; !I 
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OoUidel'&lldo, ainda, l Yl.lta da meDCioaada repnMDtaçlo, que de fato, dla
pool&l.,... elo retmdo Decreto-Lei a.• 227, a-tam aer '*">lmadool de lmper
felç6ee preJudldala - superiores IDtertuel da Naçlo, re.>l'l'e baixar o ""'UIDte 
Decreto-Lei: 

Art. L•- OoUidere-lle o prelmbulo do Decreto-Lei n.• 227, de 28 de rne-
relro de 1HT, com a ""'UIDte redaçlo: 

"O Pralclente da Rep6bUca, no WIO da atrlbulçlo que lhe confere o art. 
11.•, I 2.0 , do Ato Inatltuclonal n.• f, de 7 do dezembro de lDee, e 

OoUid&r&lldo que da ezperllacla do 1'1Dte e oete anos de apUcaçiD elo 
atual C6dl&o de MJDaa foram colhldoe eUIDamento. que lmpende apro
'l'elta:r; 

OouldaraDdo que a notórla OYO!uçlo da cl&acla e da tecnololla, aos anos 
apde a :t.• Guerra llulldJ&l, ID&roduslram alteraç~~N profunda& na u&I.U
II&çio du Sll~ mlnerala; 

C:OUid&r&lldo que cumpre atuallar u dl.lpoolçiiN !opta de lal'l'quarda 
doe llllpetlorea IDtett.a aacJonaJa, que tt'I'Oiuem com o tempo; 
OoUidel'&lldo que ao Balado Incumbe &dapta:r u normu que np1am 
atiYid&dea eapecla1ladu l OYO!uçlo da t6cDica, a t1m de protepr a ca
p&cld&de compe&ltln do Pafll nor mercadool IDtemackm•la; 

Oonatdel'&lldo que, na c:ollmaçlo de- obl.U..., 6 opommo adapta:r o 
direito de mineraçlo l conJuntura; 
Ooulderando, mala, quanto conata da bpoolçio de Uou .... n.• 8/IT-GB, 
da 20 de fll'l'erelro da 1111T, doe 8n. Mlalltroa du Miau e llaUII&, 
Puenda e Pl&aeJamento e Oomleaaçio Bcoa6mlea, decrata:" 

Art. a.• - o Decreto-Lei n.• 227, de 28 de fll'l'erelro da 1111T, que doa DO'I& 
redaçio ao Decreto-Lei n.• 1.De8 CC6dl&o de MJDaal, de n de janetm de 1.., 
puaa a Ylpnr com u ""'UIDtea alteraçaee: 

~ a.• 1 - O. Itens I e D do art. 2.0 , puaam a ter aJellliDte redaçlo: 
111 - rePaie .. CUDD II 'e, qGaDdo deptmdft de decreto de C 1m I 'o 

do CJoortmo l'ederal; 
II- N1bae .. Aa ....... le e lho ola•ent., qGaDdo depender de a

pedlçlo de AJY&ri de autorlll&çio do lllnlalzo du Jillnaa e llaellla 
e de Ucença expedida em obedl&acla a repl.ameato. ~
u .... toca1a e de re11atro do produtor ao 6rcla prdprlo do loiii*
Wrlo da ra.ocsa:~ 

Alkrqie a.• I - O art. 1.0 (U ... t) pua& a ter a Je~~~~Dte ndqio: 

"""- 1.•- Cl---ae aa miau -ado a forma -ta&!Ta do 
direito de l&na, em duu catecur~u. 
lll8a Haalf-..a, a em Jura, ainda que tr&U1&6rlameate -P a• a 
11 de JUibo da 111H e que tenba oleio maalfeotada na conformidade do 
art. 10 do Decreto n.• 2f.IO, de 10 de Julho de 11114, e ~ Lei a.• H, 
de 10 da aetembro de 111311. 
lll8a Ceeoo -.. a. qUDdo o direito de la'l'r& 6 consut.tancledo em decnto 
outorpdo pelo Go'l'lmo l'ederal." 

Alkrqle a.• I -.a zeq&do o Item IV· do art. 11, ftcando reaumerado o 
atual Item V para IV. 

Alter&fle a. • t - o art. 17 (ea)llltl paaaa a ter a lllpiDte redaçlo: 

"Art. 17 - 8ui IDdefll1'lclo de plano pelo Dlmior-Genl do D.lf .P .11., 
o requc~meato d-p&""ado de qualqUer doe olemeato. de laforllla· 
ç1o e pron méDetoaadoe ,_ Itens I, D e m do artl8l> &a-·· 

AI_,;.. a.• I - O Item U do art. :11, ~ a ter a Je~~~~Dte redaçio: 

Julhode 1994 
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"D - a nlo lntemlmper oa trab&lhoo. sem Jadlfleatlft. depcm de IDI
claclol, por mala de 3 <tr&l meoea CODOeCIItm., ou por 1211 dJu 
aeumuladOII e nlo c:onaecutlYoa.,. 

Alteraçie a.• I - lt rnopdo o aR. 5t, ficando renumeradoe, de III a 11, oe 
atuala arta. 110 a te. 

Alteraçie a.• 7 - o I 2.0 do a:.-t. ?4, paua a ter a ""llllnte redaçlo: 
"I z.• - A matricula, que ' peuoal, ""ri. feita a requerimento Yerbal do 
lntereaado e rqlatrada em Uno próprio da Coletorla l"ederal, mediante 
a apreRntaçlo do eompro•ante de qu!taçlo do lm~to llndleal e o 
papmento da mama taxa remuneratórla cobrada pela Coletorla. • ' ~ Allerqie a.• I - lt aereaeentado o an. te, com a ~te redaçio: 
"AR. H- A Jana de Julda oert. orpnlzada e conduzida na forma da 
Conatltu!çlo .• 

AR. 1.• - &ate Decreto-Lei entrart. em visor na data de ma publlcaçlo, 
re'fOpdu u dlapoolçõa em contrt.rlo. 

Brullla, 14 de março de 118?; lte.• da Independancta e ?t.o da ReJn\bllca. 
R. c.u:rzu.,o Bll&NOO 
ManT&Illaa 
OC&A'fle' .Jialhlee 
Bellerlo Cam-

Lili K.t 1.40:1 - • 11 R - ,. 11'11 

•- - .... .., _,.,...,., •·' m . .,. 2a .,., __ u 111'1 <CIIo 
dffiO •• .111...-acdol. ai!Mado - D«Tol<rld "' 111, .,. 14 "" .... ~ .,. 111'1. 

o --te da RoptlbiiN 
Paço •• que o CoDireao Nacional decreta e eu I&DcloDo a Hl'l!~&e 

Lei: 
Art. L' O I 1.• do A,-t. 1°; c Art;. 11; o Item I do Art;. 11; oo Arto. 

11, 11. 20 o 12; o Item XVI do AR. 47; o oo Ano. 711 o 71 do 1Jeo1Mo•.ol 
n.• ZIT, de 21 de reNrelro di lHl. &Iterado oe.o Decreto-lei n.• '1\1, de 16 
de marca de 1117, ,puu111 ., n.wat eom a Mlula'- nda;lo. act'Mddo o 
seu AR. tS do.. p&rqraf• 1.•, 2.' • L•: 

·Ara .... - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
I L' A hoblllloçlo oo oprooollaa»nto dP oubol&ndao adnotalo 

c;elo natme de .Icem: .. mr.nto depende da ob&lnçlo. pelo t.,bta&voc~co, 
de llclóca •Pidflca, D]tl:dk!a pe.a autoridAde lldn:dniiUa•.ava oeat, 
ne llunldplo cll atluaçiO da Julda. • da efeUwaçto 1o tft.,._-tlvo 
na~~tzo ao De~JVt;&menlo .Nactoaa.l da Produçlo Mtaera& • • ••.•• 
(D.lf.P.II.) medi&Dte ra,.Urtrimento que seN lrMrulrlo • rnow::a-. 
do na Jorma estaDele:ld11 em Portaria do Dtretor-Geral doJ relertoo 
Oqlo. 

Art;. 11. 8orio rni'Oitodco, na apUco;lo doo ftllmoo de A
~ Ueondamonto • eo....ao: 

., o dlmto do l"lortoode a -~ da autort.c~o do ,_ 
qaiA. ou drt rqlatro de III er.ça, aktbuldo ao ll:a~ !!JJO '"'eQue
~I'"'MI•to tenha IJOI' ot.Jeto •na oonstderada U•re. para • ttnaadll.de 
pret.ndlda, i dal& da prot.orolluçlo do pedido no Drl:»arkmenta 
Nacional da ProdUçlo t41beral (D.N.P.M.J. Meadldoe w dtlmala 
nqulattc. cabl•eta. MI&Nitddaa MRe C6dtl0: • 

fU O direito t. -tlçra;.açAo DOI niiUI&adol da ll.na_ di n'or 
eorrwJ)OOdente ao dJrJmu do lmpoato .abre MJnerlla, ''Pilci'NI, 
oxclllll-.nle, lo cvnco..llol oulo'ladol apoia 14 do rMrJO do ~. 

Ar&. 11 - ••.• ·····I········································ 
I - prGft do nodonolldode brullolra, - el•ll. !!fOR- o 

damlcftto do requerenteo, ~ natural. 
Em ,. tralandu do f- jurtdlco, cdlll& do AI- dt ••·f<lrl• 

a..,lc .-ra tunelonar C"Omo l!!mpresa de W:lneraçlo. com • sno•• dllt 
nwPICUvo reatatro no oralo de ~ro de COmtrdo ie ·,ua lilàe. 
Pf'Dt'& do recolhimento nc. emolwnenra. •tablleclda .lO Ar\. 20 
- Cclc!lp. 

Art; 11. A ,,. obJo"...S• em requorlmoato .,. autnrl•ll\'M de 
~ullo ou de I"'IIAtro ,.._ licença 11ri- co ... lderada 11Yf1to rlbcll ft1N 
n1o .. enquadn em qiJ•lwauer du 111ulnte1 hl~: 

1 - • o ina ootl ... r Ylnculacla o autorlu~ do :IM't!dao. n
llltro de Ueença. c:c.~c.. da ••ra. DW'lllllto de ad"" o·• r,.,._ 
m!IIL. de teeo'lhedmf'nlo po~co; 

11 - • a Ana for r•I,Jeto de pedido anterior de auto~o de 
~ulla. alvo ,. ute "'lnr •uJelto a tndeflrimeDto, n•• &ql,Jn .. ---~ III) por enquadmmentç na altullçlo prerilta no csPMt do -~orUp 
antettor. e no I 1.• d•te artta:o; e 
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b) por ocorrtncta.. r.A data da protocollu.çlo do pedJ,jO,. de tm .. 
pedimento l Ol)tcmcto ck· titulo pleiteado, decorrente :Ju rastTl•l:&!o 
lmptMt.aa no pariJtrafO 'll•·ucc, do A.rt. 23 e no Ari. 2G '1ft~ C"ód 1'0: 

nt -- 5ft a ires for ,,t.Jeto de requertmeonto antertor ofe ~tro 
de licença. ou est1Yer wluculada a licenç-a, cu,Jo reatatro '-n"-• a 
ser requerido dentro do r:razo de 30 (tdntaJ di .. de aua t::e"ll!:ll;lo, 

TV - se a iro !!tiver rlneulac:M. a requertment.o 1e renm-sçlo 
de autorlaçlo de cnq:JISL tempest1nmente apresen~ h,. r. ren· 
dente de declt.Ao: 

V - se a .ire& ~t.lve!' .Sneulad'l. a autorlzaçlo. de pnq·.J!aa. rorn 
reJatô!'lo dos respectivos trabalhos tempestlvamente ,pres...r:~a.:fo, e 
per•dente de decido; 

vt - se a Area eJtlver Ylneulada a autortzaçlo ie pe..,.q11lsa, 
com relatório da. rePtr.tnos trabalhos aproYado, e '1& ~l~ncb do 
dlrelto de requerer a conr~o aa lavra, atrtbuldo .,011 ,..,mna do 
Art. 31 dP.IItft Códl10. 

• J. Nfio r.!tt;m~lo llvn. a ArH. pretenrlfda, o reQUH'IIn,.••flt 1ri 
Indeferido por df"Spacho cic. Dlntor·Oeral do DepartamenLn Nado
na! da Produçlo Ml'lc,al <D.N.P.M.J, ~ao 1,1tere'SII&Qa 
a restttuiçAo de uma das • tu du peça. apr~ em dliDikUa. 
bem como ''~ ·dc.cumtor.loo públt('OS, lnteçantrs da resPt>.::C.ha. lnt• . 
trudo. 

1 2.' Oeorrendb lnC.t>tft>rfncl .. parcial da irea obJftl .. &da no ,... 
querlmento. com 'rea o·,uada. nu clreunstandu reftt:ldu .-.: 
tteru 1 f\. VI du~ ::11lla:o. f' desde que a rn.Jizaçlo da ~·lka. ou 
a eAe..:.uçi'io do &flroveltc"·~nto mineral por Ueenclamento. r.a parte 
remo~r.e:u:ente. seJA eo:wl•ierada tknk:a e eeonomteam..1k ~lbel. 
a Juizo do Depatt:•mentc Nacional da. Produçlo Mineral - ..•• 
D.N.P.M. - seri ro.cultada ao requerente a modlncaçlo diJ DPCU· 
do. para retlncaç&o da trea ortR:tnaJmente deftnid-. pro:'f.oft:tdo-lfe. 
nesk- caso. de eonrrr.mtd~.ee com o disposto n01 11 u e l." tio ~ .. u. .. 
10 anterior. . 

Art. lt. Dn ~t>sçacho que Indeferir o pedido 6e auto,...~., de 
pesquLu ou de sua reno• .. çlo, eaberi pedido de reconll~;!o. r.o 
orazo de 60 lseaetrt&) d1U. eontad01 da pubUeaçlo .to 1~'0'flf'hG 
no Df4rto 0/fcial da Unllo. · 

I I ~ D·~ <lf!'S:"•d•U QUC: Indeferir o pedido de •'ltC'Oaal"te~~ 
ca.ber'. recurao ao MJniltro du r.onu e Enefl(a. no _. ue JG 
Ctllnf,,\ dlas, rontadol c:N. publleaçlo do deapacho no Dldrlo 0/fdal 
da •rnJio. 

I 2.• A lntMPQitl~o t.n pedido de reconalderaelo !Nd'!* s ;n .. 
mltaçlo de requerimer. te de autortuçlo de petqUI-. .f;r~ ob.Jetl• 
Yanda Ana abrandda C»"k. requerimento coDCe"mente ,_ Mpaeho 
neorrtdo. ht.,_ aldo protocoh2:ado &DÓII o Indeferimento em e&U~L 
att que seJa tieetdldo o ~Ido de reeonalderaçlo oa " l'!n'lt~.a 
1ecuno. 

1 1.• Pnmdo o pedido dto reconatdera('lo oa o recuno. eabnt 
o Indeferimento do req.:..t1mento de autortaçlo de oe~qulla auper
ve:'ll'!lnte. dto qllt>' trab ., pari&: r. lo anterior. 

o\rt. 20. O r-equerlnM"nto da autorbaçlo dlt P!llllu!la '"ljttta o 
lnte.....ado ao papmentc. de emohiiDin&al. em quantia conw
pondellte a J \trfs) fftUt o maior Nlor de rererlncla r.ilatelecldo 
de lltOf'do com o dkpDdo DO Art. 2.•. DU'iaato llnlca. 111 Lei n.• 
1.201. ele 21 de abril de 1111. a qual cia•ri 11r antectpa~'!IIPI12 
'"""lhlda 10 Banco do ~ S.A., ~ oonla dD •PUncto N>d>NI 
~ •uneraçlo - Parte CllponiYel". lnaUtufdo pela Let ;,• •. ~25. 
de I de outuln:o de lHt. 

I 1.• O requorente tert direito ~ -ltulçlo da hnportln:la 
relaU.n ao1 emoluqwntoA. 001 seaufDtel ca..: 

c) • o j)edldo for andefertdo COIII fundamento no Art. 11 .... ,., 
~ no I 1.' do AR. 11 dak Códllo; 1 

b) • o ~ to: Indeferido por falta do ... nurremo .s. 
6rato ou tnUdadt rtt-:lr\-a exiiJftl para a outorp da t.'ltorla'&Cio. 
na tcrma d& Jet. 

I 2.t !:neontrando-ae U.ft a lrn objetlwada. 1 tatWettss u 
uldaeba date C6dtco, o De-nto Nlldonal da Pn>ctuçlo 
Mineral CD.N.P.II.) erl)edlri oncto ao reqiNtrente eora9tdatildo--o 
a efetUU" no praro di 311 <trlnt.a) d1u, coDtadOI de tua :xabU~o 
DO D*lrio 0/fefal cfa Ur.llo., o pacamento du cSeapeeu tne:'rltl!l ~ 
pubiiL'IIoCio do Al'l'ari de PelqUIBa. devendo apraentar tO menctct
nada Ol'llo. DO mesma pruo,. o reapectl.vo comprol't.nte. 

1 1.• Se o requerente deixar de atender, no pruo oróprfo. ao 
c!JiipoJt;o DO ~o anterior. o pedido seri Indeferido • o pro... 
c.-. arquindo. pot t'.,, acho do Dlretor-Gera.l do .oep.:"tllmento 
N~onal da ProdUçlo M>neral <D.N.P.M.I. 

A.rt:. 32. Plndo o prao do artlp anterior. sem que o Utular. 
ou Mu suct~ADr, h&l& ret.uerldo eoncealo dll lana. eadur.ari nu 
dlrelto. cabendo ao Dfref.or..Qeral do Depa.rtamento N'1.d,r.al cta 
Produç1bt MlneNI - D.N'.P.M. - medl&nte &ditai puotta~do no 
Dfdrfo 0/fdtJJ da Unllo. declarar a disponlblllda41 da J.P:Iobl. r:a
quilada. pua fina de :"l~Querimento da eoncn 'o de latra. 

• 1.f O IEd.ltal ~lf'C:er• ,. requldtc:. especl&la .a ~rem .atlt!ti• 
dfdol: peiOI reQuenmtea ct. conoead.o de Jana,. coOIOU!te a.a pea 
cullad•r.cte. ele cada c:uo. 

1 u Para determlnol(lo da prJorl.dadl '- .outort"a da t"Oncudo 
de laW'~;&. .terlo. conjuntanoente. aprecladoa os requerlment.01 ~,:roto
coJiudO dentro do pruo que for conYenfentement.e 'l•clo nf.l Edl· 
tal, rfe!tnlndo .. se. c'fM.tre ~tes. eomo pdorltirio. o pretendente que. 
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a jublo do !llepartamento Naclon&l da Produçlo Mineral -- ..••.• 
D.N.P.M. - melhor atender aos Interesses espeemcct do a.etor 
mtnei'Nio. 

AR. 41 - ................................................... . 
XVI ·- Apresentar ao Departamento Nacional da Produ.';Ao 

Mineral - o.N.P.M. - atf o dia 15 CqulnH) de ma.rc;o tltt e&d.a 
ano. relat6rto da attY1f1adel reaUa.du no ano anterior. 

Ar\. U - ..................................................... . 
t U J:sttnta • eonceulo de lana.. e&berf. ao Dlntor•Oo!ral do 

DQI&rtamento NedODal da Produclo Mlnen.l - D.N .P.M. - JD&oo 
diante Sd!t&l ~v biScado nc DCdrio 0/ldd da Onllo. d81:ht.n.r a 
dlsponlbiUdado ela 100~0<-U.. '"'"' para llnl de roquerlmenl<> de 
aut.omiÇio de .p:squ!a c1.1 de eoneealo de lans. 

1 2.• O Edital ertabeleceri oa requblt.c» e.pectall a arem ater.· 
dldal pelo requennte,. · rA'OIO&ftte u peeuUarldacfea do eada raao. 

I t.• Pll.ra ~etermtn•clc da prlor!cS.d.e t. outofl& da t.utorll~ 
de paquJu., ou da coneeN:Io de I&Yra, confonne o cuo, ~it:rlo. tcm• 
juntamente, ·~rr::"te~a. a. requerimento. protccollsadol, dentro do 
pruo que for connmlentemente tb:ado no ICdttaJ. deftntndo-M, 
dentr9 ..- como prto:.·tuno. o pretendente que. a JulJo c!o :oe
..,rtamen,to Naelonat d6 Produelo Mineral - D.N.P.M. - melh<ll' 
atender 101 lnte,_ •r.eclnca. do aetor mlnertrto. 

AR. 15. • ffilada a n!allu<lo de·tNbalhol de ~&~lm
falleaelo ou Cftta. em •rea · obJefo de autorlz&çln de pesqub& ou 
coneeulo de Ja.vra. 

Art. 18. AtendendO aGft lnteresaea elo utor mlnedrfo. poderio. 
a qualquer tempo, ser de!lmltadu determlnadM t.reaa nu quaJa o 
apromtamento di aublt&nclu minerais" rar-.... i, exelu.t?o,mente. 
por trabalhM .te prfmJMrem. falacaçlo ou cata. con101once ror u- . 
tabeler.ldo f!'m Fort11rt. CiO Mlnlstro <fU MJnac e Enertta. mediAnte 
proJ'(.'Sta do DtretorwOt'!rol do Departamento Nacl.onal da Dr·:J 1uçto 
Mineral.'" 

Art. 2.• 1!:ata fAd entra em vla:or na data de sua pubUcaçlo. 
Art. 3.• ReYOPm_..., u d~J-011~ em eontrirlo. 
Bruilla. 1., de dezembro dt. Urlt;- 155• da Independ@neb. e M.t_ ü 

República. 
z.nno CJDAL 
Shfgeatt Ue~ 

LEI NO 6.567". de 24 de .seteMbro do I 978. 

Dispõe sob~e ~egiMe especl1t p1r1 •• 
ploraçio t o 1proveit1•1nto diS subi 
tinct1s alner1is que especlfic1 e ~i 
out~•s providinci•s. 

O PRESIO(Nif DA R POIIICA 

f1ço Sibrr que o Congresso Hacion1l decret.t e eu s1nciono 1 

seguinte lei: 

Art. 19- O Jprovellu•ento di~ substincus •i 

ner1is !nqul•lr~diS _n1 Cllsie 1_1, a que se refere o ~rt. 59 do 
Pecreto·lei ••9 Zl1, de 28 de fevereiro de 1967 (C~diqo de"! 
ner.çio), de- lr«.Jilas eMPreg,adu no hbri_c_o de c-eri•ic1 ver•e 

lh1 e de tllcírto dolo•itico e•preg•do co-a corre-tivo dt ~olos 
n• •gt·iculturl flr-se-í, eulustu•ente, por ltceonci••ento,n• 
for•• d1s disposições desta lei. ress1lv1d1 1 hipótese Previ! 
li no .trt. 12. 

P1rigr1fo ~11ico • As St•bstinci•s MinerliS re~! 

1 id•s neste dr I igo. ~u1ndo ocorrentes e• ire• vincul1d1 1 co~ 
cessiu de l1vra nu Mlnifesto de- Mini, poderio ser· 1provett1d1s 
•edi1n1e lditaMento aos respectivos titulas, n1 for•• previ! 
t1 ••o 1rt. 47, pat·igr•fo ~nico, do CÕdigo de Hiner1çio. 

Af't._ 29- O a·proveita•ento MirÍer1l por licenci! 
•enlu é f1cu1t1do e•clusiv••ente ao proprietirfo do solo ou 1 
que• dele tiver e•presu 1utoriuçio, t•lvo sto • J•zid• st· 
tu1r-se ,.. h•Õvets pertencentes 1 pesso•' jurfdica de direito 
piblico, be• co•o na hipõtese previst• no § 19 do art. lO. 
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Art. 39 - O lic~nci••ento depende d1 obtençio, 
pelo l1•ter~ss•do. de 1 lcenç1 especfficl. expedi di pel1 1utorl 

dldf' •d•lnistrUiu local. no •unicfplo de sltuaçio da Jui 

da. e d1 efettv1çio do co•petente registro no Depart••ento N; 
clon•l da Produçio Hintl"'ll (D.N.P.M.). do Mlnistirto du Mfn1; 

r Eiuergla. •l!'dhnh requerhtento cujo process••ento ser i dis 

ciplln•do e• portaril do Olretor•Gtrll desse õrtjo,l ser exp! 
di da no pr1ro de 60 (ses sente) dtes da publlcaçio desta Lei. 

ru·jg•·• fo Ün i c o - Tr1 undo-se de aprove I U••!! 
to de J1zld1 situ1d1 eM i•Õwel pertencente 1 pessoa jurfdicl 
de direito I•Üb1iro.-. o llrencfutento rlc1ri sujf'ltn 1n privlo 
ISStntt•ento dUtl e. se for o cuo. i iudiênc:i• di- autu,.-;d! 
de federal sob cuj1 Jurhdiçio se achar o i111Õvel, n• fDrma d• 
1egls1açio especfffca. 

Art. 40 ·O requed•ento de registro de )i(.l!!! 

Çl sujeite o interessado 10 p'g••ento de e•oltH•ento'5 e111 'tua~ 

tte correspondente 1 12 (doze) vezes o valor 1tual ludo da Obri 
gaçio lteijÜstível -do lesouro--Niclont_I_(OATN), qual dcveri 

111' •ntecipada•ente recolhida ao Banco do 8r~siJ S.A. ___ i co!! 

ti do Fundo Nactonaf de Mlneraçio·Pirte Oisponfveot, insti I ui 
do pell Lei n9 4.425, de 08 de outubro de 1964. 

Art. 59· Da instruçio do requert~Rento de te 

gistro d1 licença deverá constar, dentre outro~ ele•entos, 1 

coMprovação da nu:ion•ltdtde brasileirl do inLPreuadn,·pe'5soa 

naturll, ou registro d'a sociedade no Õrgio de registro de'!! 
Mircto de sua sede, se se tratar de 11essoa iau idlu. he• usi• 
41 tnscrlçia do requerente no õrgio próprio tio Ministério da 
Fazenda, COMO contribuinte do l•postu único sobre •tnerals. e 
MeMOrial descrtttvo da írta obJetlvlda na llcenc•. 

P1rigrafo único· O llcench•ento fie·· 1dstr~ 

to i ire a •ixl•• de SO (_~l_n_~D~n-~~) __ h_e_chr_es. 

Art. 10 - Stri autorizado pelo Oiretor-Geral do 

D."·'·"· t efetuado •• livra prÕprto o registro da ,licença. do 
qu1l 11 for•tllzari extrato 1 ser public1do no Oii~to Oflci1l 
da Untio. vtlendo cOMo tftulo do ltcencia;ento: 

Parigrafo Único • lncu•be i autorld1de Munic! 

pai exercer vtgtlincla para assegurar que o aproveitaMento da 

substinch •tneral sõ se efeUve depois de •p~esenudo 10 Õ!: 

gio local co•petente o tftu1o de llcench•ento de que trata 
lllt 1rttgo. 

Art. 70- O ltcenctado i obrigado a co•unitlr. 
l .. dt•tl•ente. ao D.N.P.M. 1 ocorrinch de qu1lquer substi~ 
ela •fnera1 Ütll na,; coMpreendida no ll~t·n•.t .. •rnln. 

§ 19- St julgada necnsirh • realiuçio de 
trAbalhos de pesqutst. eM razio das novts substincias ocorre~ 
tes n1 ire1. o O.N.P.M .. e•pedlri offcto 10 titular, concede~ 

dO·Iht o prazo de 60 (sessentl) dias. contado d<'l publ ic•çin di 
•·est•.!tr.liva lltlilllldÇIO 110 Diirlo Oficial d1 Uni.io. Pl~l requ! 
,·er 1 co•pUrnte auturiuçio. "' for•• do 1rt. 16 do CÕdlgo 
de Hintoraç.o. 
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§ zq- -- o pl•no de pesquh• pertinente deuri 
ctbro~nger· .ts no v.-; Stlbs tine i u •i ner•h ocorrentes. bt• co-a as 

tnnstantes do tf111ln de fi(encl••entn. co• 1 fln•lld!dt de de 
terMinctr-se o pnt~nri•l econij•lto di irea. 

§ 39 - Decorri do o pruo fi udo no ~ lO. st• 

ctu" h•ja n 1 i rene i ado ror-111u 11do requerilwento de 1utort uc;io 
de l'esquis.J, sed determin~do. o c1nceh111ento do registro di 

I icenc;•. por ato elo Oiretor-Geral do D.H.P.M., pub1icldO no 

Oiirio Ofici•l d• llniio. 

§ 49- O 1proveit1Mento de substincil Minerei. 

de que tnt• n 1rt. 19.1110 constlnte do tftulo de lictnciiiH!! 
to, dept'nderí d• obtenç1o, pelo interess1do, de nou licença 

e dct efeltv~ç•n 1le sua IYe,·baçio i ••rge• do co•p•tente re~l! 
I t'n nn 0. ri. r. H. 

Ar-1 H9- A t'rit~rio do O.N.P.H.', poderi ser e•! 
gid<1 ot dtn·esentaçio de pl11no de lproveit•••ni:o econÕ•ico da 

j.uidl, ot'lserudn o disfJosto no art. 39 do Código de- Minençio. · 

r .. ri~··afo Único :. Na hi"pótue PrevlsU neue •..! 
ltgo, dtdil'at··u•~i o\o tit•llar do 1icPnC'II•tnto o disposto no 

.tr·t. ·17 dn CÕdi9u de Minr.ro~çio. 

Al'l. 99 ~ O tt tu h r do licenchaento i obriiJ! 
do a apr·esenllr 110 U.N.P.M., 1ti 31 de ••rçu de Uldl •no •. r!. 
11t5•·io siMplificado das ativid1des desenvolvid1s no ano ant! 
rior, conso1111e for est•belecldo e• port~ria do Diretor·G~rat 

d••sse Õrg.in. 

A ..r. lO. ~ Ser.i 1ind1 deter•in•do o uncehu!! 
to dr~ t't•qlslt·o dr lit:ença, por 1to do Olretor-Gera1 do D.II.P.N .• 

a•uhlitoldfl IIU IH.it'iu Oficial da llni•o. nos CoiSOS de: 

I - insufictente produçio da juida, constd! 
•·•d• e111 reh.;an h necessidades do •ercado consu•ldor; 

li • susa•e•u.io, se• MOtho justific•do, dn' '"! 
b1lho1 de eatr1çio, por pr1zo superior 1 6 (seis) •estSi 

111 M •provelt••ento de substâncias •iner1is nio 
1~r1ngldas pelo llcenctl .. nto, após 1dvertincia. 

I 19 ... Publicado o íto dell!ratnatlvo do une! 
l••ento do registro de licença, 1 h1bllttaçio ao aproveitA-i~ 
to da jazida, sob o regt .. de Jfcencta .. nto. estari f•culrada 
1 qu1lquer Interessado, tndependenteMnte de 1utortução do P"! 

prhtirlo dG solo, obserndos os de•afs requisitos previstos 
nestl let. 

§ 29 - [ vedJdo 10 proprtetírlo do solo, tit!_ 
hr do ltcench•ento cujo rethtro IUjl sido cancelado, habt 

ltt1r-se 10 1provettaeento d1 j1ztd1 na fora• do plrÍgrafo •! 
tertor. 

Art. 11 - O t ttul1r do 1t cenc h•en to· obtido n11 
clrcunttinchs dt que trata o t 19 do arttgo anterior i obr! 
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~~~~~'-~---~-~-~-;do a pagar ao pr-oprtetirlo do solo renda peh ocupaçio do 

terreno t tndentraçio pelos danos ocaston1dos ao t•õvel.e• d! 
corrinctl do aprovtHaMnto da Juldl. obstrudo, no que c o!! 
ber. o disposto no art. 27 do Código de Htneraçio. 

Art. 12 - Por 110tho de interesse do fo•ento 
da produçio •Intra I do P•fs. •edilnte proposh fundu~rnUdl do 
Mtnhtro dn Minas 1 Energia. o Pr"tsldente d1 República pod! 

ri estlbelecer. por decreto, a 1plic1çio. p1r1 u substirrcln 

•lntrlts de que trata o art. 19. dos regt•es de autori uçio 
dt pesquisa 1 de concessão de lavra. previstos no Código de MI 
neraçio. •• dettr•lnadts ireas ou regiÕes. 

Parígrafo único - Na hipótese de que tnta •!. 
te artigo, a irtt seri decllnda e• dfsponlbiltd1de p1r1 pe!. 
quisa. por edital ao Dtretor-Ger•l do O.N.P.M. ~ procedendo-se 
•• contor•lda4t do disposto nos ti 20~ e. lO do •rt. 65 do Códt 
go de Mlnereçio. 

Art. 13 • Os rtquerl•entet de autorlnçio de P•! 
quis• d• su•stincias •fnerals tntttrantes da Cl1sse 11 e de 

artllas e.,rtttdas ~· ftbrtco de ceri•tca wer•elha, pendentes· 
je dectsio, seria arqulwtdos por despacho do ntretor-Geral do 
D.N.P.H .• assegur1d1 101 respecttvoS tnteresudos 1 restitu! 
çio dos e•o-iU•entot. que hlja• lido p1gos. 

Art. 14 - Nos proc•ssos referentes • requeri••! 
tos de registro de 1tcenca. pendentes de dtclsio, os tnttrt! 
sadot. deveria recolher, na prtze de 60 (sesstlltl) dias a st•~ 

th d1 entrtdl ~~t• vigor deth Lei, os e•olu•entot pertlne11tts, 
nos ter•os do 1rt. 40, e apresentlr ao D.N.P.M .• detlt~ do ••! 
•o pr1zo. o r~~pectlv~ cn•provante, sob pen1 do lndl'terf•ento 
do pedido. 

Art. 15 ":. O fte• li do 1rt. 22 (VE:JACJO) do D! 
creto-tet nt 227, de 21 dt fevereiro dt 1967. 1lterado pe1o 
Decreto-lei nt lll, do 14 do ••rço do 19&7 o poh Lolnt 1.403, 
dt 15 de deze•bro de 1976. pass•• 1 Ylgor•r co• 1 seguinte r! 
daçio: 

•Art. tz ............................... ·~ ... . 

lte• 11 .. A 1utortuçio wa1tri por J (tris) 1nos 
podendo ser renovact1 por ••li te•lt•• 1 cri tirto tio 
O.N.P.II. e cowstderando 1 reglio d1 pesquisa e ttpe 
do •tnirto pesqulstdo. •edt1rite rtqueriHnto do.tntere! 
sado. protocol tz1do ati 60 (sessenta) dhslntes de '! 
ptr1r·st o prazo de 1utortzaçio. obserw1das as setul! 
tas condI cões: 

1) do requer•••nto de renov1çio deveri constar 
r~latõrio dos tr1b1lhos realizados. co• os resultados o~ 
tidos. anl• co•o. justlrtctthl dopronegutqnto di P•! 
quiSI; 

b) a tltullr p1g1ri e•olu•entos de ••torta de 
nowo 1lnri. 

Art. li · (Y[JAOO) .• 
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Ar· t. 17 · Aeovog••~se u dI spos i çõtu ~. cont r! 
rio, e'5pt•t. i•lnu .. •ntro o art. 89 do Decreto- hf nO 227 • de 21!1 de 

rev~relro de 1967, a1ter•do pel• lei n9 6.403, de 15 de deze• 

bro de 1976. 

8ruilh, e• 24 de de I 978; 

P.at~••"M Or.r~ 

SA...,..tl U«ltf 

LEI N! 7.085, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1982 

Modificl. di•ptniCivo• do IJ«reto·l•i n~ 
ZZ'T. de 28 de fevereiro de 1957 - C6d~ d• 
Minera~H. com •• aiUtN1c6n ~~tnt#riorq, 

O PRESIDENTE DA REPúBLICA. faeo. saber que o Congresso 
Nacional d~r~ta e eu sanciono a sepinte Lei: 

Art. I! Oa sepintea dispositivos do Decreto-lei n! 227. de 28 de 
fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei n! 318. de 14 de março de 
1967. pelo Decreto-lei n~ 330, de 13 de setembro de 1967. pelo Decreto-lei 
n! 723. de 31 de julho de 1969. pela Lei n! 6.403, de 15 de dezembro de 
1976, e pela Lei n! 6.567, de 24 de setembro de. 1978. passam a viKOrar 
com a oepinte redaçlo: 

•Art. 16 .........•••..••.••.••.....•..•...•••.......... 
I- ....... -.......... : .................... · ............ . 

II - designaçlo das subatlnelas a pesquisar. com referfn· 
ela l claaae a que pertencerem; lndieaçlo da extenslo superfi· 
ela! da irea objetivada, em hectares. e· da denominaelo do 
Imóvel. Distrito. Munieipio e Estado em que ae situa. 

Art. 116. 
§ I! 
f 2! A ~oncesslo de lavra somente ' transmissível a quem 

for capaa de exerce-la de acordo com aa dlsposlç<lea deste Códl· 
110. 

I 3! As dlvidaa e eravames cona\ituídoa sobre a eoncesalo 
reaolvem·n com extinelo desta. ressalvada a açlo pessoal eon· 
tra o devedor. 

f 4! Oa credorea nlo tem açlo alguma contra o novo tltu· 
lar da conceaalo extinta. sal v o se esta, por qualquer motivo, 
voltar ao domínio do primitivo conceaaionirio devedor. 

Art. 56. A conceaalo de lavra poderi ser desmembrada em 
duaa ou maia coneess<les distintaa. a juizo do Departamento Na· 
clonai da Produçlo Mineral - DNPM. e o fracionamento nlo 
comprometer o racional aproveitamento da jazida e deade que 
evidenciada• • viabilidade t<!cnlca, a economicidade do aprovei· 
tamento autanomo das entidades mineiras resultantes e o incre· 
mento da produçlo da jazida. 

Parigrafo dnico. O desmembramento seri pleiteado pelo 
conce .. lon,rio. conjuntamente com 01 pretendente• la novaa 
conce .. c:~ea. se fór o caan. em requerimento dlrllddo ao Mlnlatro 
daa Mlnaa e Enercla. entrepe mediante recibo no Protocolo do 
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DNPM, onde eerli mecanicamente numerado e re~tl8trado. de· 
vendo conter, além de memorial justificativo, os elementos de 
instruclo referidos no artillO 38 deste Códi~ro, relativamente a 
cada uma das conr.eesões propostas•. 

Art. 2? Esta Lei entrarli em vl~ror na date de sua publicaçlo. 
Art. 3? Revo~ram·se as diop(/olclles cem contrário. 
Brasília. 21. de dezembro de 1982: 161~ da Independência e 94! da 

República. 

' 

JOÃO FIGUEIREDO 
Cesar Cais 

O Chefe do Govemo Provlsorlo da Republica doe &ladoe 
Unldoe do Brull, uaaado du att.rlbu~ que lbe ecmrer& o 
art. t• do decrelo a. 111.398, de U da novembro de 1130, e: 

CoDiiderando que 1e toma n-.lo aoneolldar em um 
16 corpo <ln doutrina ,. dlopooltlvos de lnle e l'elllllamenloa 
apedidos em dlvenu 6poou e que alAI esta data vinham 
resulando a Industria utractlva mineral; 

Considerando a Imperiosa necealdade de remover 01 
obelaculot~ e embaracot~ crudoa ao racional aproveitamento 
du rlqueau do eub-aolo, pelo estado lepl de condomlnlo 
aea.erallzado e outru eau~a~; 

Considerando que o deeenYolvlmento da lndu1lrla mi
neira 8114 na dependenela de medlclae que r~ellltem, lncen
llvem e prantam u lnlclatiYU prlvadu DOI lrabalboe de 
-ulza e I&Yra deuu rlquezu; 

Consld•rondo que. com a reforma por que paooaram 01 
eervic:ca orrectoo ao Ministerlo da Asrlcultura, est• o governo 
apparelbodo por seus orsAoe competenteo a ministrar ., .. ,,._ 
tencla technlca e material, lftdlspensavol 6 eonsecue ... de tau 
objectivos; 

Resolve: 

Deorolor o lellllinte Co':IIIIO de Mlnu, cuJa ueeuclo eom-

r.ete ao. Mlntsterlo da AFICullura e que vae uol111aélo pe. 
m~ ministros de Estado: 

I a.• Quando alpma das Nnhstanclas n qu<l allude· ~ pa• 
r.srat>ho 2", th'l!r appllonçfio n 1Junlqurr tanlo de lbl!tlttrla 
fabril ou ri• consll·uctõel tte lnl.flrM•b publico, !Kideri rahlr 
no •·••&inle do autorizaçõu e cohell...cles instilutao ne.l6 oo
dllo, uuvidd d Departamonto Nnclonoi da Producl;ló llllderal. 

! 4.• Nn hypothoBO prevl•ta no ! 3•, cuborá ao pl'Oprie
tarlo o direito de quo trnlft o arl. 11". 

~ 5.• A• outorlznçllos de i>O•qniza o concooiiÚtls de llYra 
....... oonferldao exclu•lvnmcnle n hJ'IlSIIolrcs e a rmprolll 
ortanlzaiJnl no Brasil • 

• &.• Ao propdr.lnrlo otu ,htzlda soroi IIS"'Urndl\: 
!I) preferoncia pnt·n n rcspooLiva lavra; 
b) '* um• razoavel coparLlolpacAo nos luoros quaado 

ol liVra tot concedi~• a outrom. 

CA.PITliLO d 
P!tOPRIED.\n& DAã J AZIDA8 1f MJl'fAII 

Art. 4.• A Jatlda ~ hem hnmovnl e tida como coiiSII di .. 
tlncta e nlln lnlo~rnnlo dn snlo ou onb-solo, em que ellti .ell• 
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àravadn, Aoolrn n proprlfdadA dii •Upcrrleie.. 4Mahrer4 "' 
do sub-aolo 1111 fol'ma do diretr.O commum, excf!ltatu•du, 
porem, ns 8Ubslancin~ minr.rncs ou ros!cis uleis 6 industria. 
· § t.• A propriednde mineral, roger-se-ha peles mesm01 
!Jrfnolpi~JJ d• propr14rlNfle MrllrtiUrn; •hh·o •• diHJ:>dl!lo4Y r,s,. 
j:lecia~o dt!ll! Codllf<h . . 

§ 2." As JUWidU' dd 8llhsloll~l•~ ln!Herocs l!rblli'lb l)ll'l 
don8ttuetAH: ertlltbrt!tló fin forrtlll desl~ COdli!O. ~~~~Jadf fora 

. dd ~~~~ roglrtl~ (rtl·l. a•, ~ 2'), o~RI!Nn r\ rln !llr~ll.o t.~ltltnUih 
em lodn n !IIUR r.::ttemdln. 

1\rt.. ~.· Ao jn•lrl•• conhseidu pertencem ano proprlela
rioft do solo, ollfl~ ~r f•ncontr~u, on " quem fm· pot• le8'ltfmo 
tltnlo, . 

~ t." A~ Jazldn• deoconll•cldoo, quhnrlo' rl••r.obertu, r.erld 
fnco•·porntJft!ll no JUll .. imonin 1ht rmtAo. t'Ufno prnpri~dnde 1m· 
presalpth·ol o lnnliP.novol, 

§ 2.• 86 sel'ão conshleradBs cnnheeidaa, para 01 elfeltw 
d••lll CodiiJOt •• jo1idas qllo rureln martifo•tadn• ao pOder pu
bllr.o nn ftlrmll e prilzo prell!rllos n<l 11rl. tO. 
. . Att. 11.' b. direito ito propno!arlo. iObr~ a lwdll Jünl~ 
i ~r~e .. e!l.êlá ni c

1
onceodo d'-.lavra ou ã ~opartJ~Ip&Qlo, Clire 

este YX~ii'O estlpu .ar. nos resultados da exploraçlo• 

Pil~lllll'llr<l 'IJrlltfl. lio ~~•ri d~ rnnflomtlllh só ~~'"4! .. 
o dirello rle pr•fer~nr.in 11 çon••~•ilo da lavra oe houver a · ri 
entro too10~ o~ onhllnlniUios; na lliPóllleàe éO!tltarl., m 
como no coso ~· lll"opr·Ie"ddl! e!JI lllltlo, su kllb!ll~tlrt .ó· di" 
i'ello do Cdf>DI'll~lpMM ~.ôs rll!lul!adM 1ia elQII!Jt'aclll •. eblen
!lea~o-eq por l!tll!'rlr.lntlll, pnr:t "~""- ~!t•ilh, iJ coirJublb de$ 
eolldorrtilll41il. 

Arl. 7." O dirr.ilo do conce .. ionario de Javm <! o de 
umn protlri~dado r·csoluvr.J na formo da conccssGo o dP.•te 
Codlr<~. . 

Pararrnro unico. Quando o concegionario fOr o prnprl-. 
tarlo dR J••ida. resolvida n propriedade, oubllotlrt o oeu di
reito li coparLiclpaçlle nos re•ultadoo da exploraçfto. 

Ar·t. 8." Numa mina 01n atlvidade r.onsideram-oe ainda 
lmmoveis, olénr da Jazldn, n pa1·t~ lnl•llrante della: 

I, "" coo••• rir.oUnarl~t• 4 r.xploroçio, com o c.NCitor de 
perpetultinde, cnmn •• conslrur.ç6es. mochinao, ~~~Parelho.•, 
lnet.rumenlo•: 

11, os anlntnl!fl o v .. hiculos emprepdos no sorviçO inte
rior da concesolo, s.Jm ouperficlal ou subterraneo; 
. III, as provilriloo nerr.•smri•• pnrn os lrnbalhoo qup se 
lenm nR mino, !••lo Jlrnzo de cento c vinte ({20) dias. 

Art. 11." A rnlnn jm>-d~rrlicto nu extinta na eoneplllfo 
tKJr qUAlquer dos r.nu!lln~ I'JI.._tvi~ta~ n~~le Codllo. IIi dade por 
IIIC&bltta (t eon!'llldP.a11.ffn ~sUnln o seu o.nterlor rccistnJ., ilO
dend• ""'" coneedlrln a outro emp•·.,zario pelo poder publloo. 

An. to. Os p•·op•·i.,!ariOII <lu JuidiUI conhecida• e 01 ID
tercsiUido• un p~oqnl•:r n IAvr:r rlclaao por qrnllquer Ululo valido 
om direltu serfio obrl!ladoa n moni(oltal-u dentro do pcuo 
de um (I) nunu rontnrto da rlnta rln publlcaçllo deote CociiiiO 
o na IIP.81.dnle fnrrnn.: 

I, terlio que IJrO<luzir. cada qual pnr si, uma Juotlnca~ 
no jui•o do mro dn oilunr;Ao da .Jazida, r.om muistencla do 
orslo do rninisle••io fiUblico, cunsistlndo rlita juo&l(lcâçlo, 
para un" ~ ou I rn~. nn prova dn f'dstfncia, n;atureza e eoa.
di~s r!n j31irfn por l.l\St.rnunhRO di~Olll do r~, O da exll
(enelo, nnl.urez.' e t•xlr.noAo doa seus direitos ~re a Julda 
por doenmenlos rom erllcioneia probaloria, devendo entre
pr-se 4 parir. os auln~ indcpnnd~nt.emente de traslado; 

II, terfto r1ue nprr••nllr no Governo Federal 11 Jultlfl
cmclo Jctdlclnl ri~ que I rnl:r o n .I r. mnls "" dadOI o6:bre 
a ftxistencl:t, nnturQJ:a r. condfci'ra rln .i:~Eirf:. dtt n••,. 
oceupant M numero!!! stssulntcs. 
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111, cm ~m t.rnt.andn dtt mlnn.: 

a) eaL~do, comarcm. munlclpio, dlstrlclo e denomlaaolo 
das terras om que esll\ slt.uada a mina; 

b) breve hlstorlce da mina, deede o Inicio da np1ono1o, 
ou, pelo menos, nos u1tim~ annos; 

c) breve descrlçlo dao inetallaçlles e obru de arte. euiJ
terraneas o f'liPQrrichu~~. •ICI,.f.fnRdnR 4 cxtmeçflo e ao trata
menlo do minerlo; ' 

d) qunnUdndn ;. valôr d"" mineral• n11 doo metaeo ez
trahld"" e nndldo• nnnualmcn!e, deade n Inicio da ezplora
çlo, cu, pelo men01, nos ultimas ann01; 

~) nom~ da empreza que a expfora e a que muto; 
() nome nu nomes <lo• prnprlninrioe dn !IOlo; 

IV, em se !.ratando de jazida: 

R) oetado. comatca. · mnnlclplo, dlet.rlclo e denomlaqlo 
dee torras em que ceti situada a jaslda; , 

b) natul'8ia da juida, deacrlta em condi~ de poder 
P.er ••la CIAIBifiCada de acc6rdo oom o art. r; 

c) provas da exialencla da juida, a aaber: um eaixoCe •·<!'" amt~~~i.rae do mlnorio (rm sarraras, ai M tratar de ouJ.
tancl:ur liquidas ou J!;aznsne), planta da jazida (embora lolaa, 
m .. de preteroncia om escala mei.rlca), e, leado ~ 
relatorlos, parecorco, phol<lsraphlno o mala -lareclmenlool 
•~bt·e " oxlotnncta da jaslda; 

d) rnodn dn ocoorrtmnin "" j~~aida. ielll I\ "-talo 
(quanto mais mlnuolnllft. mrlhnr) dn julda n oeus arndor-. 
n a dreft, ernborn nJlJlrnxlmndn, om nretroo quadrada~~, 00011pada 
pela Jasida ou ""u' arnoram~ntoo. onde quer que o mlnerlo 
oeJa notado 4 olmpl.. viola ou por ...,.~ euperflol-; 

~) oituaç&o topOfll'&phlcn dll Julda, tal<~ 6, dlatancfa e 
obataculot de communlcaçln ll vencer nni.re a julda e o aa
minho mftil proximo, nsi.ttrcr<n dnsoe caminho e sua dl8-
i.ancift ald encontrar o JlOnlo rnai• aoo818ivol l!ei'Yido por es
trada dn ferro nu do rodngntn ou ll(lr porto do embarque em 
t•fo ou mar. e, ""ndo Pl'l!•h·r.l, nmft planta (emborra t--. 
de preferencla em -"'" Juetrir.n) flUe ropreoenle o que 
aeabn de lller dilo; · 

f) nome ou nomlltl doe proprlelnt·ios dn IOio e dos late
reMados os Juida a outro titulo que olo o de propriedade, 
e a que tit.ulo o tio. 

Art. 11. O proprletariu ou interetiUdo que nlo 11UtU.. 
u oxlsenciu do art. tO perderi ipro (tlA!to l.odoa oa -
direiloe 14bre " juidm. flUe ..,., cenofdernda d_..,heclda os 
forma do I r do lll't.. ~·. 

Art. t!. O proprletarlo uu iutereltlado que ..u.fl-, 
deni.ro do prazo lesai, as exlscnclas do art. to, tori dlrsit.u 
i ceru:eealo de lavra ôa Julda partlnenlo ao seu - pre
cedida da autorisaolo de peequizs, se houver o-Idade. 

1 t.• ll:nee titules esllo oujeitoo ao me~mo pi'OIIIIaO· • 
condleOes dos tlluloe ordinarloo. 

1 2. • Quando aonaorrerem o proprletariu e o lnlerenadO. 
a conclltlaiio ou autor!~ Hri oemmum aos dona, •nl.6oden
do-•e subltabelecldu em dita aonceulo ou nutorlngfto u r,_ 
l~çilcs jurldleu exialenlee entre amOO., •• nfto rbeprent ll novo 
•~eOrdo. 

'r1'r1JLO n 

CAPITULO I 
·-·~ : ' - -
- · --C::coc~~O-IIIÍ Plllq)IIIIM

0
·; • 

ArL 13. o direito de -qafnr aubetauciu mineroos no 
terrilorlo nacional, eeJe em terru do domlnlo publico, seja em 
torras do domlnlo part.loalar, lnaUtue-ee por autorlnçlo do 
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OnvP.rno da Unllo, Aho ~ OUOII prevllloo nn 'l'ltuln \'I ~ JP
"plllm~nll! laatl&aldo lmple.ee ao proprlelario ou fiOI'toUidor ''" 
'" '"'"" onde " ...,_ de efteotasr a peoquta. 

Ari. 14. Por l)eiC(Uiu. entelldem-ee ut Lrabalhoe aeceoa
rloe pare o deecobrlmeato da julda e o eonbecimeato do •eu 
vnlnr economleo, e abrelll81'1o duas phues diotlnclao: 

I, a de Pl'OIIIIeoolo ou ~- 01 trabalh~~e de reeonhoe•
mrntn seotostao e mala bwe1Upo8es rettu A .,,..rrklt~: ~ 

II, a d8 peaqulaa proprtamentA dita 011 OAJ•n• "" lrnl,.lhn• 
nn !IIUh-~d:ln. dMcht as eeoano&w tn:Jprorfk':tttr.t~ nf,.4; m~ fnrn!l .: •• 
"""''" • nbl!rture de PGOOtl e plerl81. 

Art.. til. 011 proprtetarloe ou -UidnrM dn •flln """ 
nb_ril!llllno, oonf.ra ~ lntepal e prtlvla do damnn, o pP-r
null h· ••Jnm uecutadO!I 0!1 t1'11balhoo d~ J!e!IIIUIII, ,..,do qup 
"" olr prOIIJieoçlo. lncluol\'8 medtçGN. l"""nlnmenlns dr planln. 
eolhelta de oiiNII!tru " outroll oeml'lhonl~. lnd•~flfl•m d~ ln
•l••mnlaalo. 

~ I .• O d- Dlo llawlldo ~~~~eGftlo ent,... •• pari""· ••rft 
lt'tnfln pnr perlcia de lt'blt.rameato e o6 oeri impul•,·~l "'' &11• 
lnt·I•Mn qualldo eote -r 01'1 traholhnll flr """''"••• prn
J•!·i:tmfllnte dila. 

~ !.• O arbitramento oeri resulodn na I<lmla do .,.tema 
ln•tltuldn no decreto 11. 73'1', de 25 de notomlno do U!SIJ, per
m!lllfl""i lndovla, olllbuwuo i ..,.tenca qu~ o Julpr, ti~ qual
"""" na t1r..a. R espeolalmento ~mba- C<llllllotefttro rm ter 
allln P.,..,c .. tva ou IDOulflolllllle a &'Oaltaclo. embersos - 11110 
,erio t•roeesudoo e Julpdoo 'IOII!ormo o direito commum que 
l't'lr~ 113 praçaa em encuclo de 10nteDca. cabPtwlo ISIIJ'ft'tO fia 
OPPI""fa que o Julnr o alo tlclmdo, pnri-Anln. I"""' A~ pnrf~• 
n rf'Cu.-o A via «dlaula. 

, 3." Fl:ndo como eo- Julpda ff valor da lndemnincle 
• •allor~lto o papmenlo, ou mediante """ettaçlo deli~ ~ qut
tneHo •Infla pelo •ralo"! ou, ao - de l't!CUN dn ~redor P em 
outroo "''" " 1~1 parm te, medlaale o d...,..ltn P.ft1 papm•nlo 
dn qnnnlln <'forrcapolldllllte, feito a requ~rlmento <ln tntri'Ht!ado 
~ rnm nll.&~:ln dn oredor, oe em~~....,. Gdml .. lma " d..,.,.lto 
droln ""P<'eifl na rtlrma do direito commum n que forem aCCttl• 
1011. ai~ ••rem Julpdoo, alo terlo elfelt.o ouopenol..., 11011 Iro· 
Mlhn• dft P"!ICIUIR ai o omllarpdn p.....tnr fiallf!a ldonro. nno 
""'""· A """ reaponoabllldade • 

. \1·1. 10. Ao autorldadea locaeo admlnlolrallva•. • rcqullrl
ntrnln dn tnl....-adn e devldamenle ln•lrnkta•. 1111Pr n3 rh
••• pr"""""cilr•, qu~ na plla10 do peoqutza propri&lftftDI" IIIIL 
d"""'" 111 •nn•llllaolo judlatal (d-ilo ~ POI[IIlmrntn) 1\ <!''" 
nllmto n pnr'""'npbo :r do art~ aniPrlfll', •ftn nlll'l""""" n !•-· 
1:11• nUlo fnt"l-4' nn antnriMdo. hR'Yenckl ftf!Cf'!Uiidftffc-. l)nrn n rnn .. ,.,.,.,,,.ii,. dtl!ll ,.Pn!ll nu ou !Mt.la a execu~fto tiMo trnhnlhn!'. 

ArL. 11. Ao outorludo que ultimar .;. Lrahnllo011 "" ....,... 
nnl7.n rtrn """"""rado n lll,...llo A rnnr..,.oftn dn lonn. fln Iflrmo 
""' ""'"· tf • !4. 

Ari. 17. Ao l'llll~ e PI'OI'be4911ea du conceaGel Tl
aenteo aerlo feitas de a~rdo com Mte t:odtp. 

A.ri. III. AI emprezu de mlneraotló orpaJsadu 11011 o 
ftlllme deate CodiiO sozarlo dOI SIIIUintes faVOI'OI: 

e) taeaolo de lmpootoo do lmportaolo para macblnu, 
apparelhoa, rorrameatas, modeloo e material de 00111umo, -
alo edotlrem no pala em ipaldado de condloGeo, aendo eate 
lmporf.aolo llocallu.do peloo I3CDÍH tecllniOOI do Mlalllerlo 
da ,\trloultora, oem que oo 1ntoroaad01 tonbam de papr 
lmportaaola alpma peJ01 reopecUvoe atteat.adoe. 

11) tartfu miaimu DH eotradu de rerro, Dll oomJIII
DIIIu de uav-ao e uoo aervlo01 do cieo o baldeaclo 1101 
porloa, ouoteadoê -ou prantldoo pelo OOYel'IIO, nlo ld pua 
o t.raoaporte dOI t.rabalhadoi'Mo como tambem do maioria!, 
mlnerlo, oombulttvel e produtoo manuraturadoe. 

Art. IIII. 011 partlculal'OI ou empreaa que 1111 data da 
pallltcaolo deste Codlso ostlver•m efectuando trabalboe de la-

Sábado 2 _3847 
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"11'& de ]ufdu ou miau, em ylrtude de oontraato firmado 
com o Poder Publico, !lcorlo obrlpdoa a proceder ' rovtolo 
dOI moam01 paro oo suJollan!m 41 normao do ro~~tlamontaclo 
con...,..daa por oote Codlro. . 

Parqrapho unJco. Emquanlo nlo for procedida a ro
...Jdo, 01 partlcularn e emprez~ a que se refere este arUco 
nlo poderio sour nenhum doe tnvnrc!l coneedldOI em lei em 
benetlcJo da industria mineral. 

AJi. IQ. Sdmenie IOZftrlo dO. f&YOrel I que H Nf8NIII 
u Jetru • e b do art. 88 01 pa.rtlculare• ou emprezu que 
•• obrlprom: 

t, a admitir no lllD oorvleo doi• torooa no mlnlmo do 
enPnhetrot nacional•; 

11. a ter trea quarto. no mtnlmo de operarJoa nacfonat•r 
III. a m1111ter uma ou ma.. PCOiu para 01 operaria. • 

01 filhoo d- aaa vlolnha- do Ollabeleolmonlo; 
- IV, a fundar boapttaea para o tratamento do HU PMSOII 
on . prover oa n101uorloo .. rvlçoo medlcoo, o Juizo do Go
Ytrao. 

CAPITULO II 
DliPOBiçiB8 'n\AHIITORIAII 

Ali. ti. Oo partlauloroo ou omproooo que 10 lompo da 
pi'GIIIalpçlo da Ccnotltuloto uplororom a lndullrla do mia_.. !lcorlo ou,jclloo ú normu do <C~Uiameataclo OIJ1IIaoo 
... du n•le Codlp, procedendo-lO para - ofollo ' NYiole 
doo oontraloo nii&Ontoo. . 

Ali. 81. No Jllnlolerlo da Afrlaultura, - ......,..... 
doo uounloo da mlnoroçlo, a que oo ro!oro ute Codlco; o 
Doparlamento Nacional da Produçlo Minorai. 

Ali. ti. ·Bolo CodiiO lndepondo do H~Uiamontac~o. a 
nle wr para u Ueu du autoriSaclloR de PMQUI._ e conee~
..0. de lavra e para o aervloo de tJ.-eaUuclo~ 

• Plrqrapllo unloo. l!Dquanlo nllo forem u irou ..... 
llllllllladia, oorlo C!OIIt'Aidklu do aCCtlrdo com o doerelo ao. 
moro II.IU, do !8 do duanhro do 1011. 

Ali. "· Piar olaftdor ' oueaç~o - Codln. noa • Qcmroo aulorlaado a aumonlar o quadro do -' t.alllllle 
• odmlnlotrollvo do Sorvleo do Fomonlo da Produolo Jllneral 
do roopocUYO Doporlomonto do lllnlllorlo da AtrJouflara. 

Ali. H. ~ 11 dllpoolçGet em ooolivle, 
Rio do J-lro, 10 do Julhc do 113t, 113' do rn•

.r-la a 411" da llopabllea. 

o""""" v._. 
1t1MP1 tio N••ei,_,.,. ,.,._._,., ~ ....... 
lttú Alllnloa tlw Al-o. 
I'NI- Gtri-. 
o.-üA....a.. 
P. GIH ·-... 
W'aAi11ft.,. r. ,.,,..., 
"'-iroo Allluwr llf«dd. 
r.u. • ....... -..,. • lMmfa. 1_,.,. - s.rr.- rara.. 

LEI~. 14-"" lO 01 ,......,_ 01 1131 

,..,._ fltl 10 ti• /111M ú 1-, a _.. ('-ú ,.. .arf. 1• ú 
tl•erwlo ". ll .114!, d• I tU 

·~······················-···············--·······-

As CODlÍlJS(!es de Serviços de fnfra..Estrutura o de, Assuntos Sociais 

Julho de 1994 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO 
N" 65, DE 1994 

(n° 427/94, na Cãmara dos Deputados) 

Sáb'ado 2 3849 

Aprova o texto da Convenção sobre 
Cooperação Internacional .e ~rotação 

de Crianças e Adol-escentes em Matéria 
de Adoção Internacional.,·· concluída em 
Haia, em 29 de maio de "i993. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o Fica aprovado o texto' da C::'?nvenção sobre 

Cooperação Internacional e Proteção de Cri-anças e Adolescentes 

em Matéria de Adoção Internacional, concluída em Haia, em 29 

de maio de 1993. 

Paráqrafo úri::i"co Ficam sujeitos à apreciação do 

Conqresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em 

revisão à referida Convenção, bem como quaisquer ates que, nos 

termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre

tem encarqos ou compromissos qravosos ao patrimôhio nacional. 

Art. 2° - E~te decreto leqisl~tivo entra em viqor ria 

data de sua _!)ublica~o. 

MENSAGEM N' 865. DE 1993 

Sa~oara Mera-., c~.-..~. 
DI: ..-.- c.. o .._ 100 .uro 49. IIICUD l. 41 c--cM "-a!. 

..._.a.,ll:ftdol~ *v- f.s.OI~ea~:o& _.,_...,III:~·...,_ 

~Jos..ar~•~-~E.J.-.ow~••C~-~ 

~c,_., iii c:r.....;.. 1 ~ an ~ *' "*"*> ~
~-Hu-.eta~94e...,*l99) 

lrull11. :: de non•<>•e de: 19\'IJ 

-;; w;- --------

DI 110 U6 /DCIII'-Mitl: 

•raa.Uh, 

PI'03t11:G a. ......... Jle~A ~1 •• ·-te eo n'erendO dO 

CGft'lln.•, lllac1onal c •t-no de ~~~~~ •oon C'I!Opoln<:'• 

lnt:ei'MGI-l • ~ .. dOI Cle'l_.. • Wo.L.acanue - Mt•ru 
doi Moçto Hl"macum.al, cdellr•411 na lllah, ... 29 de aa1o de 

l'ttl, wrant.e • xvtl , .. ...., â c-taUIOCia Ga 11ua -· 
DU .. u:a lntarnae.t.-1 J'rlqU • 

L o retar~do anacr....n1:o to~ •••&nado, na~ala det•, 
pelo R•lll, C011:• Ji:ICa, M.ICO a Jt-n1e. UM 'O'tll re1:Uic.da 

por 1:1'"1 ~IIII *• 1101 ti...O. di IIU ArtlfO U - lftt.l'lr'l -

va•or, no pr.t.HU'G dh do M1 ,._...an~• a erpano:-6o de -

peraodo de t.rte Hill 1~ e depo!•a~o do ~ernu·~ n•lti"WMnto 

de r•t1Uc•c6o. h Ht• poaternr. ru• .. r•• • c.o......,noc:,o • 
eolOMl.- • Õ U~1. 

J, b 1ua1 111\hal .11'111, I CO!Weno;:le- 1:.111 .... ., oterec1 

qw~l~r conflll:.o c011 1 1A1 1'1• 1.011, •• n c11 ,ulno de ato 

(•~ltltllto 41 Cl'iUICI I do Wol<IK-1•), At.l H- -

I'UJII)Citu:o conflito entre 11 dae,_.t.._• •• c--.:.• 1 • lei 

tntern.a do 1J&II*I19"1tll'10 n.6o cenft.,arlrJa , ..... )III':Ldlco, 

.... ve1 ~· 1 ea ..... ncao ""' der"""• 1 le1 IJOlle&vel do tll'l:lolo 
do en .... no C!\11 11 nun 1 100<;60 CAI"':t•o Zl). 
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.. 
~ntanuoeaonal. U.. PPla tnlllu:6o qua lava aa aom:a da"- a 

prota.;6o a&JMChl 6 lnf6ncu anuncilda na DM:~ara~a ola ae~ra 

da 1124, p.aaMIMI~:>, roo conu,..nta a .. r1ce..o, pela ouutoni&a~t.o 

da r.,.raa d• Direito lntai'Nieaoro.al rravaolo pr.,.l.elallla JMlO 

Cé41•o -Joaat ... nta da_ 1121 ~~· cava ~&eal•lca a lU ro.aca-1 oiG 

adec.nta a do adotado, pan. ~lar o lUtl.tuto ,... aoloç&o a 
· _ .. ,.. afaltoa) 

'· 
da 1141, ao c:oMa..,ilr a prot~6o a lnfãncla. a DIC1araç6o "'" 

Dar.itn eh crunca da lllt, o ••cto M 1an J- u c:.aca Jtaca, 

da 1141, a, .. ,. raa~nc-ta, a conuençt.o lnu~rle&JM aabra 

cantllto. ola t.a1a .. flateru M Alle(>6o ,.. ~·· c.l .. raola .. 

La •ar., •• H da .. 1~:> da lllot, aacti.Mnt .. ,_ _..o enfiiNI\I& 

J•n·l.dlco 1ntarn.c10n.1l q'lla_, P""'lf•a•••-ta, l"&pt'aaanu o 

daaapaifO ao prulc:~p~o· do' ,,. IIT!l!!ID!I· ,.. ... noo • ,..,.r aa 

c-ona.lolara.;to n d1nn.n b,.._ a o 111nito h,..,n:a;no, na 

caaa.eunr !la ~!,IÇ4o que ~ o trahc-o l.ntaii"'I&Clom&l da 

.. ftCiraa. 

6, A 1.....,ao;:a.o :!lll.fldlo:a , ~ a prennta C(IIOvanct.o 

a•~nta, ••". 1,111 Pr:a..fro -co, dl:r ,...,..,co 
aaUMlacu .. nt.o da ...,. •~•t-cu:a ola coop~~no::a.- u:rcarn.ael..,.l 

antno 41"Pr'd•d•• senrre•e !ICalntule lU • .r.n.~ ... • a lll _..., 
!WioC10M1'1a - - a,....c1a doi 'pdlo C:QIItr-ellldor ... hsuJ"a do 

p..-aso da allo(:t.o"' C:JioÍ,ra ut.UUar ~o da 

upealalla-ca- braulau-a ,.. .. c,.na. doi I7FJIGS). 

7. o -.t.u da cancraUu~ ~u u 
c-vaac.te ~~&o • aau&llbo a l .. .t..lac;ll!• •rasUaln. _. -• ..- • 

• ~la teatD_ ll.o. bUot.ute lia t'Z'uroça a 4a Mel-UI, - ..U 

Ani.- n, ~ a craaçlle M ·~..-a ~1• .:r"lllll:1cU!r1a• 

da MSIOI~:>' {CI.JUJ • aa ~aa coapR• ·~t-a' r ... 1atro 

c:.nua.LU:a.de 4a tncaruuctM a•Uar>~J~~l.t"O• - UoCAco' (par-.rafo 

111\~cel. 

'· ca1>ara • ceca. 'PI!lS•slqnaU.rle 4.11 c_,al0$a~> •daal..,.r 

Autorlda4s c:ancral• (~. '1· o qua a&'IJ'lhc.a nae ••r 

n-Mrla sua craao;:t.o, c: .... ro:o:-- asa1ro.als o or. 11.c. P'erra 

Al'&"'fflran •• aa11 ra.Latorao 10 .U.capi'IOlato da COnva~>e.ioo •• tala. 

5.,..and.o a1Ma o llalat~:>r, na pa1asa .. ..- ·~1 ..,,•t• 1,111 

Ol'lf&nla- adll1n~scrauvo daao.ap&nbando e papel d• •aut.or14ad• 

dapart ... nt~:> ou diVIat.~:> d• 1,111 JIUnutar&o poda aa: dea&q,..do 

para tal UnaUctada" U,.q, UI'~ do ratll'ldo Jla1atouo!. 

O<>•• ""~ro• caneea<>e •eoHudoe roe tan~:> de eonYanCIG 

1a pr•••n~e• no tatatvto a• Cl'l•nee e ao lldo,aaeantl de u•o 

aatao • corrooor1r • "•r-aonu anue •.aos, no ..,... eancarns a 

a ... a linnoa pnnc:>NU' 

Coro-roe•c. 01\H' aat•-leca ""e •• 1d-• 1n-o;e,.-nac1ona1a 

•-nte cera~:> 1101l1•r •• 1a- •vtor•dada• eoapatancaa do t:•t•do 

"• or•••• ••••• o dataDUIIraa, ••po• naYar oMa.a&naao 
paaa1b>111&oda• de coloca~•o di crno.c-a llantro ao tatado aa 

or1••••. ,. qua •>OJnlhca pr>or11&oda a •doçao nec1onol; 

bl o C:->to d• .,.. davl 1aapn ••r levado •• c~:>no:•. n .... 

alleçao u•tarnac:aOllal. o 'lnt.araaaa •'-'paraor a• cr1aroea•, 

aataDol•c>do ]a no An., 1, allnaa a, da conv•roclo •• coao""• 

coa o An. 4l do t.aututo, .;~~a eat.ll>\.lla ""• 1 •aoc;ao ••r• 

dataru11•. Cl\l&ll40 apraaantar aau vantaCfana para " •oocando•. 

"· praaanta 

rilac:&o .--

llac:f)N'!aClMhtO •• ••t•ru ela A.lloe-t.o•, «• U<i~ [deat1.n1o• 

b•s•c ... n~a •• adoc:r>aa d• cu•nç•• dah~ro oo c:~:>nl:lnarot• 

a .. ropav) a 1 propua C_,ence~:> Irot•raaarlC:al\1 «• ua•, .... vaz 

CfU• c<>nh"'-'r• .,.. aupancllo do .. toei~:> c-~:>ntlnualla~• 

tandan\e • raCfUl&Mncac:•o d• conflito• aa uu erotra tatadeoo 

•-rartO• -· aa tauor o• raCf'-'l• .. ntaçao a d.o 11-n>fiCilCIO di' 

re<~~raa • prusclpiOa hll!da .. ntaaa para a aaoçt.o •n~arnaclo,..l. 

A-••· ._lu • ChJila .. nta • convancao daa !laca•• Un1d•a 

a0o1ra ooo .D1.r••"-•• da Crl•>~c•. ae Ult, QUando axp11C:H& os 

cllaJtO•lt.>voa ralat.lV~:>I • qu.aac\o da &doc:eo •ncarnaCI~:>,...I, 

lntanc:lona~nca rach'l[ldo• <1• ror.a 'l[an•r•c-a, .,.. yaz qua )a aa 

anconcravaa .. ~nco oa traDaUI!Oa d• al~otooract.o d• praa•nta 

Coftvancãc~ - õõripo-Cl.hceMnta cl>t1'11da a• adoç•o 

antai'NIClona~. 

llaapea.~nta. 

oa Zacaoo.r, UIIP\&Uol'loa oa JlnaenU CGftO!'<Ift04oa, 

'lia-coM-rodo qu.a, para o oan..,ol•i-nto .,._....,_ lia aua 
panonallola ... a c:r1ança dava ~•car - ua MiO t .. J..l.l.U', 
•• ua cJ.1.aa da lahc:i ... t<a. da a-r a da c-pr~~ 

llaceràaMo qua caea pa1a u.... c-r. -c .. • caraur 
pruorltauo, --•••• adalfllalh• Jl&l'a ,..ra1ur a .. nucenc;;t.a U 
Cl'l~ - .. .,.. tulha d• an .... 

11.-ndo CIO"' a adoc•e utcarnaclonal pode aprannur a 
vanu.- •• dar u.. f .. 11a ~Mnt• a u.. cr1an.cca IIII" Mo 
•ncencra a !u1he c....,en~anca ...... pa1a cl..- ora•-· 

c-roca- ola -••Ida" da pr.,.r -ld&a para .. l'&fttl.l' 
que aa llola(:óaa lntOI'NIC1on.&1s .. ,.. .. aa'l' ta1CaJI na U•t:•nsaa 
aUp.&l'iOI' dia Cl'ia.JI<;S a C- raa!MICO a ··- cliran
I\I...._II,_.IS, aasa• eo.o pan ,....,...n1.r a ........ at:ro, a ......... 
au • craru• .. cr~. 

OU.'t.,._ -t.Uelecsr .-n - araU:e 111 .... 1 .... -
..... - - cena~rse60 - pi'IM:lJIIM ~Ciclo& por 
u••t:ro-ntoa lntai'NICl.GII&U. •• partl.o;u.lar • c-•nc•• olaa 
lfi!Càaa Dn&dsa -n o Dll'tl1ta da Cr1.an.cca, •• 10 lls __ ..,. 
M 11a•. • ,.1• Daclaz-ac:6a lia• .. c_ unlollall • ...-. .. 
JW1111G1J11- aaelal• a )\lrl•l- •• h ...... ,. • ""'"~· a ... 
_,_r ••• cr1ançaa. c- ..,.caal ratarincaa •• JOrltlcaa 
.. -taz-1a .. Moct.a • de c:a&ac.ac-t.o tea.1.Lur nos 1t.L..,.. 
nac1.-.L • ant.arnacaon.al ca.aaaluc;aa .. Ae-laaa c..ra1 
U/IS, M :3 lle MI-ra da 1111} ' 

ac.-.-.. •• u-.u .. ua •la,..acM•• 

A JII'SasMa C-aiO(:'IO ta• ,.r ~1ota; 

•1 a•t-lacar <iarant••• Jl&l'• ..., ... ~a tnton•••n-la 
•al•• t•u•a , .... ,.,.o n o:enaularacao • >nt.area- au,..rtar •• 
er1anc:a • c- raa,..no aeta 01ra1toa t..-ua.a, ,.... U••• 
r.c.- a ollralco l.ntai'R&c:lon.&l: 

1>1 inataurar ,.. asat.- da <:-racao ant.r• oa ~·1:~ 
eontratancaa ... •••.....,r• o raapa1co aa cl1taa ••rantlaa a. 
aa ._.....anc1•• pr_,,... a ••.,...atre, • vanoto ou t.ratu:. da 
C:l'>ançaa; 

c:1 aaa~rar o raconnac&MMO noa. Utalloa c-ont.ratancaa ... 
•- nalna .. a ......,.ao a c--..o. 

o\I"U ... I 

1. " CWI..,.nçlo apl&c•-~ uaa o:l'l&ftC& c- raal06ncaa 
h.aeit,..l a• .,. latado contrat.anca f"o bt••• lia arl .. •"l 
c-. a111a, •· ou ...... aar -lacalla ,..r• ou.cn uusa 
c-o.cratanu 1 •e lat..,.. ela aCGUolU"l , .. , •• ,.. aua IIIISC"-'o 
,... ut.... .. "'•••a IMI- cMJuaM au JOGI' ~ ...
raalolant• llaDit.,..l-ta no h~ M sca1•1da, .... c- •• 
••- llilcM;IO aara r•au.a•«a. ·- e llaal-nto. no !atado 
da acoUUI&o "" no Utaii.O •• 01'111-· 

2. A Cen,.ncao -nc• aararw,• •• adocO.a ,...a ••caaela<:aa -
YliSCidO da flUaeãe. 

~ ... l 

A ~" olaua de &OI' ap11caval, •• aa &l!lre..lc:Ma 
~UI ao art. 17. latr• e roao ro,.-aa -• •"'-.. ~ I 
c-r,eroe- ac1n,. a >dada •• ••co1t.o •noa. anua da tar •1do 
l!i&Ka-ea ..., E.atUa da er•••• ou no tat.ade •• acolha.llla. 

CI.Pt'TU1.0 n ..; UOUlU1'0S n.». .U AliOÇOU lJITEJtii.ClC*AU 

o\rt1 .... 

o\a a~O.• abra""',.... por aa1:a con.,.ncao •• ...,.... t•r l,...ar 
quaMe aa a .. cou ..... ~cam:.•• ... l:at..aola ela au ... : 

·~ c•- aac...._l~l" .,:~a a Cl'l&nCIS • aMtaval: 
b) t- cetWt.llcado. da .. lo. H llaYO'l' OMaai.Molo 
a.,......._nta aa ...... a~I>UU.aHa da c-olacaç68 ola o:I'IIM:a -
aou b- da on•-· """ WM a.doc4o 1ntanoec~-~ .... _..,.... 
10 111ta..-.. a-l'l.el' ... l:rl&I'IIÇ&I 

cte-..a....,u-ada.,aa• 

11 .,..._.. 1JI!atl.CW.,.._ a •v.c...-1....,..., cuja 
-~- aa .....,.ira ,. ... • ....,..., - ai.OO 
-1.-t.a ~l .. a a d-i~a 1nf~ U& 
~,.. de ..,. -c..__t.o, - ..-n•cW.&r olaa 
~1u • relaç-'o • -canç6o OU a rvp1:\11'&, -
Vlftllcla u .......,..,, ._ "~-~- )v.r111U•- ..-.c;t"a • eru.RÇ.~ • 
aua l .. illa ela or1-· 

21 t.oroD~• ..... aa11 ~18anto 11-..,r-nte, na t•raa 
~~~ ........ a.sca a .,.. -- --c• u .... aiiiD .. No, __ .... -- ..-z _,&e. 

li oa cotoaant.a-ncH Me c.,.... ai .. ot>t.111oa -clunt• 
pa~m:.o ou c--naacao da ~l.,.r •• , ... a. • aua taU· 
c..-ac-taa n.&e , • ..,... •••• re.. ....... : a 
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41 • ~aMl-Ma à ..,_, .. el• • •d•U.o, Mo fal ........ - ........ __ , ... '"~' 
11) u.twa aa-...ara,.., -~ & a~ • e •rall da 
aaaqo~o...., .. Cl'l&nfM, ... , 

11 talllla d ... c.ftYIII'Ue.lt-1 ,lNtnliÃ 11 dev~ta 
anr~ aMN aa c~laa da Maçia • ... Mil -.a•M.• a ~o. ~ •u a ua•.tn: 

Zl C...... oiU c.--.. - -1H~a •- .._ .. , ... a aa 
opu.l ... llla cr1._.: 

lJ a _.M&-11 ... Q'J.IUIC:a O .....,..., ........ IIX1.11'1H, 
taNia a1M .uo hw~u • .,. ra~ JRWY&IIC.. •- .. u 
c-M~ta ~o...na u.a. ... ,a .. cwe - c-.ucade peno 
•"*'i ta: 

41 a cena.nu•nt" "'• tal'llla *'*" c*t1.. ...&J.a_. 
,..._,u eu ~naaeaa ,.. ,...l'fVu aa..,c1a. 

.t.rti .. , 

Ali .....,.. aar..,.u.. """ - c:-MM - _. ur 1..-r .....,. .. Au.tan..,... ~wataa ,.. eau.. .. ace1111MI 

:!.J.:. :-:~u:.. ~l'l 1\ltlln. .. ,. 
-.c:t.- ... 

• , ~ - ._... ..... - flft- ,..~.. HM:1-
- •1M ~--... &.na~: 

c1 - _u ..... ,... • Cl'l~ toa ou _..,.n .... 
·-........................ ,., .. pe....-t-t.• - bt.aM .. -lU-· 
c::an'ftJUI Ul • Alm!IUIIADU esnu.z• 1: OMAIIZIIMOII AIITOIUU.OO. 

Aft1 ... 

1.- &e..- ...,tr•~ftt.• ... ,_..,.-autora- C'!Hit:nl -•r.._.. ,.. .. , ......-r. .... c• •• .. n,..OM• .,. • ~tr---· :a. u. .. ~ ....... ,. ~ let•• IMil ... , ""'" .... ··~ 
~~~~- 1ura•a- ... - C•UM a• ,....,....... t•rrstuua• 
• ..c ...... ...,._ _,..,. .... ,. 111!11 - AU.terl..,.. -roa • 
...,..u.a.•r • ~· t.arr:t.tHl•l • .....-1 .. -,.....,.., o u~ ..- t•~:~~~ ..... ~ r•w& ....... ,.,....,. • 
AUUMr:t..... c..cna • ..- ,... .. r •1r1e1.. c-. • 
-1-cle ,._,. • .,. retr•u•a.U• • .wc•r.t.•••• c•ncr•1 
CU~~opet•lll't• ••ntN •-•• hu••· 

Artl .. ' 

J. u AUt•r& .... • cent:na• •-rae OOIIItllllr•r •ntn •a • 
__..,.r • eo1-r•c.t• aftc.re •• .r.u~•n .... • c:-c.•ntH .. 
..... ~~- ht•IIIH JNOI'III •••-r•r • P'1'11t:e<::llo• c.• 
c:r:t.•no•• • ucaftll;'•r ao -~~~~ .. ,H~.,.. III• corwaftCAa. 

z, aa AUt:ora••"• COIItz'Ue t-r.ta, HMUr•t~nte, t.,..• •• ...................... , 
•I 11r...,l'l:a .... r anr•rweça• _.. • '""•l•cao ,.. ...,. 

E•t- - •t•ra• •• acloq•• lftt•nr.e.cr. .... l a ovn·•• 
,,., ..... ...., ..... , •. t•a• - ••utuc.ac•• • t•r•al•riNl 

~l lftf ..... ,..... .ut ... Nnt:• -1'111 O fUNU-flt:• H 
c-~· •· u ... , ... de .,. •• ,.,.1. •"*'raaar •• -•t•aolae 
P8r• .... •plac.c.c. 

A .... ,.,..c•• c.a autol'lUft• C•lltr••• •· lfll•""o e c:•••· • 
.lrUI ..... de •u•• runcMa. ••••• c:GaD oa n-• • .,...rec:-
<ID• ·~·~·-· •ut:GI'III..... ..,.. •ar C.....,ftiC:.IIIOIII por ceol• 
btNo eeac:rat•"ta •o ..,, •• ., ,. .... ,...nce d• Conr•r•ncl• III• 
Kel• .. Dlnac.o lfttart~•cuul Prr.v•olo. 

CAM'ftJLO IV - ~lSITCII Dl: ftiOCEOINI:l'ITO PMA. A AZ:IOCAO 
lft'DIW:IOU.L 

Artl•• u 

aa ,._. - n•.r..•8ncl8 ~itlllll •• ... EstadO COftC.I'IIItallc.•, 
..., ..._,_ "lllt8.r --. cra•nce Clll• HO:LIIInea• ~>•lut ... l Nl• 
•• outro Eat ... eoRtr•c.enu, ....,.r•• 11111'1•n··•• • Auc.orlC.IH 
CW!tnl ,.. &oc..H .. su.e nuMnel• IIUlt\101, 

-'"S... 1S 

1· •• a Aln:ar1..,.• Contl:'a1 do Uta4o •• aceü.iU _,,.. ... 
.,... .. -ucatu~~• ... hdlahtaéee • """'• ... r• .. lt.llr, ,.....rn-• - nl•EIIIrso. .,. c:ot~Eenlle lnte~oOM• ••r• • 
1MM.U...., e...,11,..._ juriclice ..,. •eUc:.&taM•• per• 
~. - •a"tiMÃ<I ....-a, leaJ.U•r • ..,..t.c• .... -~• 
..... 1. .. _,_ ...... - ··-· .... ljlt1 ........... _, .. 
- ....,._ 1au~ca-.l • -.. .. erl.._.. • ..., Muorl- -
Golftllli~ .. _, .... 

2· ol,AUIIII'i..,.. Clallt::ral III• l!eUoM .. eca1b1de tre,...n1r& 
ro1•tK1• • ... ura..._ C•ntr•1 H a.c.tto •• ol:'l .... Ioft,.. 16 

1· .. • AUt•l:'a .... C:Utl:'81 llla Utallo M an.- -.t.dorlo.,... 
a era .... e .......,.1, 

•I pcro.Ar•r• - nl•~ao, ...,. cont•n~~• r.nlanaodoee 
• .., ... a , ... ,.t,,.... .. cra•ne• •• ,.. ... e.un11c..a.. ••" -~o 
·-1•1. ·- _.,-... ,..._, • flll&l1Ur ...... ,.c ... ,. --l-
• 11111 .... teaa.1~•. • .. aa_ c- -., •u•• ..__,.._. 
pal't.leal ..... , 

~~ 1-.n - -u u __., .... M ~ .. craanoe, 
... .~..~~- .,.. -...- oltaace, r•l~a- • e~~ltllrll11 

c:1 ....... n.._. •• ~ • -IMfttOO to:r .. •t.LOM .. 
.--.. - • Aftl .. s .• 

111 -catara. - ... - •• •...-c4•'-"~ IICie ral•-.a.• 
nlatJ.- & ~~::rl~ • - rut- pua Uet1-. .. a col--- ~liiC. ..._.. ..... _ ~1'.1.- ............. 
z. A a.n:-1. ..... c:..tz'.lll t~J.U 11 ~.t-- c:.Rc.n.\ M 
u~ o1e a-.a•.&M Mil ralRec"aa ._. a CI'J.a-... a ,..._. .._ -~~ ~~ ............. ,.,_ . 
cea-... aua..,.. .-z• ,..,. ~u.r a i4.aJitillla* U ,... • 
R .. ,, ca.a a a.~ H Olt'l ....... ~t.a 11 .1-.l~ ...... ,._i ...... 
Arll ... 17 

~ ......... _, .... - -~ - ~~ ,.:u 
..._i_-~· ..... --- &n.aN ... -~ -~ 
., • All~1'*- C.lltl'•1 .. let.M ..... , ... ~ .. 
• .......,..._ .. .,. - •- _.u ..-ta,.. .. Mt••t•r• .... -· ~~ • a.u.o:t....,. c-t::nl • .. ....., ,.. -1~1- - ..,.._.,.. 
ul .-.alll6o, ~ ••u ·~~~~ • .._.r:LU _.,. 1•1 • 
.. ...._ ,.. ..:.Ur.~ .., ..-l• .... ~_.,..._ c-.cr•l u e. ..... • 
IQ'i .. l 

c-1 •• o\llter1U .. • C•"tr•n H •- tM...., ••~•• .. •nr•o ... .. _ ..... , .. ~. ~-·. 
1111 .. h,.,.. -u~ . ._ _..._ c• • •n. a . ..,. .. 
ruc.urw _.,. Mot•v .. u. Maoatr.t•- • • .,. .. • ••ot•r • ...,. 
• era~ t....,_• er.da ..... r• •utoru ... • •Mrer • n•r.•ar ,. .... _ .. _t• - t•~ ,.. •ce1111 .. . 

""' ... . 
.u: ........ ,..,... ~tnt• - •u ht.... t-r•• t••• •• 
_..._ _ .... , •• ..,,.. ..,. • crr.eAC• ,._ • •utern•ci• 
d• ....... c,.:tM• .. err.-. ••••• tt- .... , ... •llti'Ma e 
1M ,. ....... ncr.• .. tuut.:~.•• ... l!et- ,.. _,., .. . 

.voe ... 19 

a, o ... ,_ ..... c. crunce .., ... • bt..._,.. ~M~ellliC. •• 
,.,.. ~r ....- .. t•- -"- - ,..._,."' .. • •n. 17. 

2. a. o\laurr. .. M• c•fttru• - ••a• r.ue.. ,..., ... ....,,.r .... . -··-t• .. r••U·•• - t.Me • ...... ... ~.. .. C'llftlll..,... ....,...... •• ..,._ .....,,,..,, .. c.,...Ma• ,... 
,.ao -cJ- • r•t- ,.,. -.....:a-, 

l. •• • ... l...,...nto ela cra•~~e• ft.t• M •f•t:u•. o• ,.lat•r••• 
• ..., ... r•r•r•• o• art'",.. 1!> • l6, aara ... clavolvulaa 
Auc.arl..,.•• """ oa t•..,..• • ..,..., • .,. 

An:l.lll lO 

•• AUC.OriU •• I C•fttrlla •• -llt•r•a lnt-••• ....... O 
p.....:Mr.Mnc.o <~• •c~ao;ao • •• -ulaa &11ota<1aa .. .r• aau c. ..... . 
••••• c- ao>en o ••••,.voJ•"-""" do peraeclo pr-uoru>. •• 
••- a ,._..rulo. 

Art:1.0 U 

L la a •<~ocao dava (•r IWI'•r 11a lUtado 4• ac<Jihldl •po• a 
"••loca .. nto d.a cn•nc-.a. • 1 Au~orldad• t"aftt.r•l da ~ltO 
tat•5o COft81dara qua • eaftut:aftcao 5a c-u.no;:• ,.. r. •• ,,. <~• 
acollud• 1a "ao .. , • ...,,.... ao .. ., ln<::ano••• •upar1ar. au• 
t-.r• •• M5><1•• ,..c•••u·••• para • p«oc.•c;:.ao d• c:rr.•nca. 
•••cr.al-nt:• _.,., 

•I nonr•r • cr1•nc• <~•• PIIIQI • ..., • ..., ..... , • .., •• •oota-u 
a pravar, praYI•ou•Hnta, ••u CUld•<l~:~: 

b! .. .; .... au1ta coa a ~outoraolad• Caftt"l'•l do bt•o'" da 
ara.-... _rir, - a-r• ..... .._. calecaQo c- vr.•c•" 
a .... ao~o ou, •• •u• falt•. ,... coloc:•.;•o •lt•matava da 
cer•t•r dur•douro. u .. IIOYa ado.;4oo d• crl8nCI .,_.,t• ,..,..a•r• 
tar luq•r •• a ot.ucorullda C•ntr•1 do Eet'\'d<J d• orr.q•• caM• 
.,ao ISOYlU..ftta lntorwada •oor• o• nova• Pll• •dotavo•: 

c) - •Utl- r•cur•o. aH_.rar o ntcrno di cruiiÇ• 
aa &at- lia or~o•a•. •• •••&a •"""• o r.ncar•••a 111• crauca. 

~. "r•""• •• Ylsc.• ••pecr.•l-.,t• • Ida•• a o tfl'811 da 
.. curldllde 11 cr1an.;a, •so::a d•v•ra aar c'""•ult•d• a, -•c.• 
c••"· ...,a~•• ooc•r ••u coft••n'l::~;...,to .. r•l•c•o •• ..,., ... 
• .,,.. c.-.u •. •• C:OfttOn<lücl• coe e pr•••ftt• 8rti'IO• 

Artlqo 22 

l. Aa tvnoloo• cant•r~ ... 1 AlltoraGada C•fttl'al ""'1111 p,...nc• 
cepatule ,...._ ••r •••rc1.11.a• ~r Auterr.o•.uo• !Mil!Uca• eu por 
01"1'1111- autoru&I11M, .. coafonad.e<la c:vao o Ca:plC.U1G UI. 
a ...., ... ,.. aodllla pnva•u JNil• 1•1 •••t• E•t•oo. 

2. 1111 t•u.o t:e~ntr•c•nt• _..,. de<::lar•r ..,t• • ••-I.U:r&e d• 
e-INICID lfll• •• f\li'IÇOO• cont•rt .... AU'Car1•8d• Ctlfttrel 
~~- &l"':l'lo• l! • ~~ poo~er•o ~ ••r ... I'CIIII•• -•~• 
uuae, d•ftti'G do• haaMa ,.. ... tuaos peh lu • aot> a 
cont:rol• llaa AUt:<Jr>dedaa c-t•nt•• .,.... hUda, por 
pa.e-• • are•""._ ""•' 

•1 ~r•• •• corMilca• de '"""1'111 ... • •r•1, da 
.,.,..c.Mcaa pror ••• ,o ... a, •-rl.tiM:II a .... ,.._.r.llr. .. da. .... ,.,.:ao., .., .. ditO botado: 

bi Na qu.r.Uta.-e5aa por ••u• padr-• •tr.co• • aus 
ro .... "a • •o:parl•ncu PI~• •c.u•r .... tarr.• dO ....,..,. 
>ntern.caonal· 

l. o z.t.all• t:Ofttret.eftt• ~· •fnue •c• de<::1•nea •• JO~a•u 
no JM1,......8to • ...,..,...,, r.nre~r• c- reqy1•rao&e!M •o .. ,. ... 
N..........c• da t"oat•r•IM:u M 1181• •• Otnat• lntii..,..C:I.,..1 l'rt••" oa -• • •M•recn •••t•• o...,.,.,_ • ,.. • ._ •. 
•. wao -un~• tOdlll llle<::l•r•e•• •'•t1Hol8 •• ._,.. çee e 
p.rl<rn~f• ..... ""'· o• Nletor''" II....,Ut- PIII1H 81t1,0I U 
• '' uo, .. tOdH o• c••.,., al111Mr8dllll •a.b • 
no•JIOMei>U 1<l.ld• d• •uc.onll••• C:•rotru w 110r •utorad.ldoa ou 
ol"'''•""-· .. c:onronlllad• c- o ,.. .. ••r•t• n~o-aro. 
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5, U. bU .. cot~cncante ,_.. ~eclar-a:r aMa • llla.-J.U:rlo .a. 
c-ooçãa .,... •• a.aoc:•• •• erJ.artea• cu,a ~a11116ncJ.a 
ll .. lt.ll&l aat•t}& a11;11 ... •• aau t.nltoruo -nca ~rão 
~•r luotar •• •• tunc- eoJ!II'al'lliloa aa t.ut_, ..... canu·a.~.~ 
••• allan;:laaa •• acorDo CM o p..-r••rare Jll'.l.-lnt. 

QM'IVLO V • Uec.klC:I'IDftO E Enl'!'OS Do\ ~ 

llrti.,O I] 

u.a ac.ç.t.o cert.U1caH c- cantor- • c;onvwoç:Joo por ...a 
au-..~ c:....-~anta llo .uUoaa -. e.... l\111&1' "" 
r..:enl>al'ada Cl• .,)ant. daraato ~loa ••-~• blt.M
c011t .. aUoM.aa. o c:art.lf>caao oava aapec;lflt:&r ~aMo • ,... .. 
0 .,tan.., a aaaant.i-"" Jl•-a•o.a na art. 11-, j.at.ra c. 

:. Tod• r.a1.ado cont.rat.a~ta, ,.. _,.,. da aH>NII.url, da 
nt.lUCacao. acauaca~. t~:~r.,..acao ou Ulaaao, I'>Ot.lUcara ao 
aa.-oauauo aa c-nca.. a •"•"tla•.sa • •• r- u 
autor lU&• "" autona.acaooa, •• lfU••• ... at.• Eat.ado aao 
c-t•"taa ~ra eil-rar ••'-• cal'tlllC.,.._D, He O:O
not1!lcen UIUal .. nt• -"'uar _,tae~~c:aa ,.. _.,.,..ca., 
.u ... a autorulaMa. 

Artl•" 2~ 

o raco•ll••a .. ntD .. - .. oo;:ao .. ~ ••r r..,....., por .,. 
bltaclo contrat.ent.a, •• aat.a .._.o • -•uraa~o-nt.e 
c..n~orar1a a '"' oraaa pl&looue.-. toaaMI<> •• cona•-rac.ta a 
an~oer•••• au,..r1or 011.crunca. 

.t.rc.l•O J:!o 

TodO l:eHdo co .. Crauonce .,..ao ••clarar ant._â_O o.,...u.&l'l~ di 
eo-.-n~;:ao q~.~• ,.. ..... ...,..,...,. ... •• •llocaa• rauaa conrar.. ua 
aconlo .,.,....,lul<IO .: ... .,.,. no artlQG lt, par-.rato ~ da&>:l 
CO-· 

Art~ Z'-

1. o r......v.ocJ.Mnt.o aa adac;&o Óaj>l-•Ca ..., r'<iconnec•-to• 

&I do .,;roçu~~ a. flllaç&o ant.n • cr1anca a , .... • poa!e .. _,,_, ' . 
bl .aa raaponaaiDllláeola p.euorne ctoa pa.1o •Dou._ a ....... n:.o 
da cll'.lanca: ' 

cJ <Sa I'VJltllr• ele 'u11ac•o pHoi•iat.,t.o an1;ri a c-r••=•· • oiua 
... • _., -pa1, ,, 1 ...,<>~:•• JlrodUa eat• ato>to no I" ··~ . 
CDntl'ltllltO •• ~· 1:0"1 111&11'· 

l, lo 1 adO(:•a t.aa c- atalt.a • ru~~ture ao "'~roçulo pre• 
e1"11;enlf.o o• Uhacac, a cuanc• 'lOUra, no Eat.aelo aa 
•coUuaa • toao ou~:-o t.ataQa co,.trat.a,.to, ne qual •• 
rac-oM•c• • aaocao, "* CllfUtaa •<JUIValant.aa aaa qua 
:roellltaa Qo uaa a'*>(:ao, qua PI'OCIUKI t.al alaltll •• caa1 111 
ao•••• tataDoa. 

l. oa ._.ra"rlloa precaaanae nao aaPidlr&o a apl, ... c:•o da 
d&oPD••c-• .. ,, ra,.oravau a crn .. ca. •• "'1001' nca .Ea~oa 
CIHICrat.&nt•a 11 que la l'a<:OMeCI I ldiiC.O. 

L $• uaa adoe•o reallza<la •• 1J0 tatldo <la Gr&CIJII niQ, taa· 
c- afano a l'\lptUrl ao "tlnc-"l" pre•elllatont• d• tlllaçao. 
o bt.ado de acoliUr;l.a, .,... ra<::o>VIaca _ 1 adoeU, -
c:onto~ldl<le coa a co,.venÇâo, pcxler• COIIVe~•-l.• •• 
aooc:•o 4'-!a proa"&& tal etauo,' !'• ' 
•I a lo1, do EaUdo •• acalluda o pe,..lta!. • 

bl "• .......,,,._ .. ,.1;.,. IXUI'lOIOa no art. '· lel.ra c a d, tanna.. 
ll-CID <lU a•o GU'IC.OZ"''IIIOa p.ara t.l! ld~O: 

:. O &l"'tJ.•o .ll •• ap.Ucara a dacl .. o ·-r• -~ ~-•n•a· 

CAPI'l'Ut.o VI • Diii'ÍOiiiCOD GD.US 

Artl•o li 

11. co,....ncao ..... derroqa nannuaa la• de 111 J:etado da 
<1"'1 ._.1)1 1!1111 a I<SOI;a.O ele ...... Cri&IIC& I'O&UI&r~ta 
n~~:oieu.al-nca neaae EIUIIG t.e..,.. luqar ...... t.atado. ou ""' 
pnllll • calocao;:a.c;. H crune.- no t.ata<lo do •c:oll.>..,t.a ou 
••u àolocaaonto ao IlUdo <11 acolluaa ancoa a• •llOCao. ' 

llk b,a.,.ra l'OOM\111 CDftt.a1;0 antre aa rutur.~a pal& adat.1"101 • 
<>&.:,~11. r;l.a Ct'lll>ll;:& OU I!IU&Iquer Gutra po•aoa qua dat.oMa I 
aua ......... alf.l <I'IMI &I tann .. CIIIIPI'ldo I& COIIII1<;:óla dG &l"tlqO 
1, lot1:r. •1 c) o do an. '· letra a), aalvo o1 caaoa •• qua 
• Ul~o "'' otatuada antro -abra da UN M&aa reaalu oa 
•• •a -~c:Da.a tl:uG&a "1• •111;oradaele -=-"onta .CIO El~ado 
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1. A Convenção e's"t.ara abert:a a assi-natu-ra dos Estados que 
eram membros da Conferência de Haia de Direito Internacional 
Privado quando se celebrou sua décima-sétima Sessão e aos 
demais Estados participantes da·reterida Sessão. 

2. 'Ela sera ratificada,· aceita ou aprovada e os instrumentos 
de ratificação, aceitação ou aprovação se depositarão no 
Ministério de Assuntos Exteriores do Reino dos Países 
Baixos, depositário da Convenção . 

. . Art. 44 

1. Qualquer outro Estado podera aderir à convenção depois de 
sua entrada em vigor em virtude do art. 46, parágrafo 1. 

,2,~ . o·· 'iii'strumento de aàesão 
depositaria da Convenção. 

se depositara em poder do 

3. · A·· adesão· somente surtirá efeitos nas relações entre o 
Estado , aderente e os Estados contratantes que na o tenham 
formulado objeção à adesão nos seis meses seguintes à 
recepção da notificação a que se refere o art. 48, letra b. 

',· · 'Poclerá assim mesmo formular uma objeção a respeito de 
qualquer· Estado no ·momento da ratificação, aceitação ou 
aprovação da convenção posterior à. adesão. Ditas objeções 
serão notificadas ao depositário. 

l .... ,~ . . . ' . 
Art. 45 

1. Quando um Estado compreenda duas ou mais unidades 
territoriais nas quais se apliquem sistemas jurídicos 
d~t!trent·s~ no que se refere a questões reguladas pela 
presente Convenção, poderá declarar, no momento da 
assinatura, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, que 
dita Convenção se aplicara a todas as suas unidades 

territoriais ou somente a uma ou várias delas e podera em 
qualquer momento modificar esta declaração fazendo outra 

·nova. 

2. Toda declaração desta natureza. será notificada ao 
depositário e nesta se indicarão expressamente as unidades 
terri to;: ia is às quais a Convenção será aplicável. 

3. Em caso de um Estado não formular nenhuma declaração 
conforme este artigo, a Convenção se aplicará ã totalidade 
do território do Feferido Estado. 

Artigo 46 

1. A convenção entrara em vigor no dia primeiro do mês 
seguinte à expiração de um período de três meses depois do 
depós1to do terceiro instrumento de ratificação, de 
aceitação ou de aprovação previsto no art. 43. 

2. Posteriormente, a Convenção entrará em vigor: 
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a) para cada Estado que a ratifique, aceite ou aprove 
posteriormente, ou apresente adesão a mesma no primeiro dia 
do mês seguinte à expiração de um período de três meses 
depois do deposito de seu instruménto de ratificação 
ace~tação, aprovação ou adesão: ' 
b) para as unidades territoriais às quais se tenha feito 
extensiva a aplicação da Convenção, conforme o disposto no 
art. 4 5, o primeiro dia do mês seguinte à expiração de um 
periodo de três meses depois da notificação prevista em dito 
artigo. 
Art. 47 
1. Todo Estado parte nesta Convenção pode denuncia-la 
mediante notificação por escrito dirigida ao depositário. 
2. A denuncia surtira efeito no primeiro dia do mês_ seguinte 
à expiração de um periodo de doze meses da data da recepção 
da notificação pelo depositário. Caso a notificação fixe um 
período maior para que a denuncia surta efeito, esta tera 
efeito quando transcorra referido período, o qual se contara 
da data da recepção da notificação. 
Art. 48 
o depositário notificara aos Estados membros da conferência 
de Haia de Direito Internacional Privado assim como aos 
demais Estados participantes da décima-sétima Sessão e aos 
Estados que tenham aderido, de conformidade com o disposto 
no art. 44: 
a) as assinaturas, ratificações a aprovações a que se refere 
o art.- 43: 
b) as adesões e as obj eções às mesmas adesões a que se 
refere o art. 44: 
c) a data em que a Convenção entrara em·- vigor, conforme 
dispõe o art. 46; 

d) as declarações a que se referem os artigos 22, 23, 25 e 
45: 

e) os assentimentos mencionados no art. 39: 

f) as denuncias a que se refere o artigo 47. 

E por isso, com plena consciência, os abaixo assinados, 
devidamente autorizados, assinaram a presente convenção. 

Feita em Haia, no dia vinte e nove de maio de mil novecentos 
e noventa e três, em francês e em inglês, os dois textos 
fazendo igualmente fé, em um só exemplar, o qual será 
depositado nos arquivos do Governo do Reino ·dos Paises 
Baixos e do qual uma cópia será enviada, por via 
diplomática, a cada um dos Estados membros da Conferencia de 
Haia de Direito Internacional Privado quando da décima
sétima Sessão, assim como a cada um· dos Estados que 
participaram desta Sessão. 

(tradução não oficial de Claudia Lima Marques, Professora da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, revisada 
por J. Figueiredo Santoro, Procurador da República) 
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,_,., 

A Comissão de Relações Exteriores e Dete.a Nacional 

C.,.... I 
DO I'ODER LEC1151A11110 

s.po• 
DuAd ';-.~~~oc ., ... ~ 

Art. 41. E .S. campeti:nc• a~ do~ f'teclc:ftal 
1 - tnc:llftt •r~ ICib~ lf.udoi. ecorcb. ou 

1105 --.ernK~ que ec:•netem enurp ou CGI4MOJ 1101 
gr~ eo peame.1110 nKICIMI. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -0 Expediente 
lido vai à publicação. 

O Projeto de Decreto Legislativo n° 65, de 1994, que acaba 
de ser lido terá, nos termos do art. 376, c, do Regimento Interno, 
perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o 
prazo de cinco dias para recebimento de emendas, findo o qual a 
referida Comissão· terá quinze dias, prorrogáVe"is pOr igual período, 
para opinar sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
comunícação que sel'á lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a segu:inte 

Brasília, 29dejunhode !194. 
Senhor Presidente, . 
Nos termos do art.~9. a, do Regimento Interno do Senado 

Federal, comunico a V.Ex• que estarei ausente do País no perlodo 
de 29 de junho a 3 de julho do corrente ano, para devidamente au
torizado pelo Senado, participar da 3• Sessão Ordinária da Comis
são Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, que se realizará na ci
dade argentina de Mendonza, no período de 30 de junho a 2 de ju-
lho do corrente ano. -

Sala das Sessões, em 29-6-94. - Diréeu Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
- cretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERJMENTO N' 509, DE 1994 

Nos termos do disposto no § 1° do art. 13 do Regimento In
terno, requeiro sejam considerados como licença autorizada os 
dias I, 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, e 29 do mês 
de junho de 1994, quando estive afastado dos trabalhos da Casa, 
exercendo atividade parlamentar no Estado que represento. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. - Senador Nelson 
Wedekin. 

REQUERIMENTO N' 510, DE !994 

Requeiro a V Ex a, nos termos do Artigo 13, § 1°, do Regi
mento Interno do Senado Federal, sejam consideradas como licen
ça autorizada as ausêncías àS sissôis -dos dias 1,-3, 6, e 13 de iu
nho do _corrente, em razão de viagens ao Paraná, para atender a 
compromissos partidários. -

Brasília, 30 de junho de 1994.- Senador José Richa. 

REQUERJMENTO N' 511, DE !994 

RequeYt;:, nos t~niiôs do art 13, § 1 o do Regimento Interno 
desta Casa, que sejam considerados como licença autorizada os 
dias 3, 6, 7, 10, 17, 20 e 24 do corrente mês, em virtude de estar 
tratando de assuntos partidários no meu Estado . 

Sala das Sessões, 1° de julho de 1994. -Senador Coutinho 
Jorge. 

REQUERIMENTO N' 5U, DE 1994 

Nos termos do parágrafo 1 °do artigo 13 do Regimento In
terno desta Casa, solicito seja concedida licença autorizada nos 
dias I', 3, 6, 8, lO, 13, 14, 15, 16, l7, 18, 19 e 20 de junho, quan
do dediquei-me a aliVidades relativas à candidatura à Presidência 
da República. 

Sala das Sessões, 1° de julho de 1994. - Senador Fernando 
Henrique Cardoso 

REQUERJMENTO N' 513, DE 1994 
Nos termos do artigo 13, parágrafo 1°, do Regimento Inter-
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no do Senado Federal, solicito que as faltas -àS- sessões dás dias 1°, 
3, 6, 10, 13, 17, 20, 21 e 27 do corrente mês, sejam consideradas 
como licença autorizada, por causa de compromissos políticos em 
meu Estado. 

Brasília, 30 de junho de I 994. - Beliãdor Gerson Cama ta. 

REQUERIMENTO N' 514, DE 1994 

~~queiro, nos termos do arL 13, § 1°, do Regimento Inter
no, seja considerada como licença autorizada, a minha ausência 
dos trabalhos da Casa nos dias 1', 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 de junho do c.orrente, por motivos 
político-partidários. 

Sala das Sessões, 1° de julho de 1994. -_Senador Flaviano 
Melo. 

REQUERIMENTO N' 515, DE 1994 

do Regimento InternO_ deSta Casa, que sejam conside!adas como 
licenças autorizadas as minhas ausências registradas nos dias 1°, 3, 
6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23,24 e 27 do corrente, por encontrar-me 
em atividade políticà Do Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. - Senador Nelson 
Carneiro. · 

REQUERIMENTO N" .. 521, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art~ 13, do parágrafo 1°, do Regi
-mep.to Interno, sej!llll considera.d.ãs como licença autorizada as mi
nhas ausências dos trabalhos da Ca~a nos dias 3; 6, 7, 8, 9. 10, 13, 

• 14, 17, 20, 21, 23, 24, 27,28 e 29 dejunho corrente, quando estive 
percorrendo diversos muniCípiO" <te Alagoas em missão partidária. 

Sala das Sessões, 3_0 de júnbo de 1994. -Senador Teotonio 
· VileUi Filbo. 

Senhor Presidente, . REQUERIMENTO N' ~22, DE 1994 
Requeiro, nos termos do_ artigo 13, § 1°, do Regimento ln- O Senador que este_subscreve, nos termos do art. 13, pará-

terno, qu~ ~jª-Dl coú.S_iderados .c9.p10 de licettça autorizada os dias ' grafó 1 o; do R.eginieTitõ~ re(juer a V. Ex11-Se digne conceder licença 
!', 3, 6, 7, 10, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27 e 30 do mês de junho do autorizada paiaos dias!', 3, 6, 7, 10, 13, !4, 17, 20, 23, 24, 27, 28 
ano. em curso, em vista de estar tratando de ~sunlos partidári-oS no do mês de junho, por estar ausente tratando de assuntos partidá-
meu Estado. - -rios; nã: coridição-de Presidente Regiórial do Pl\IIDB- BA. 

Nestes Ten:D.Os, · Nestes Termós, - · -
, _ , P. De[erjméntQ.. P~ D~ferim,ento. 

Sala das Sess(5es, 30 de junho de, 1'.194, -Senador Lourem- Brasília, 29 de junho de 1994.- Senador Ruy Bacelar, 
bergNunesRocha. . . . , . . . . . . , ~qUERIMENTO N' 523,DE 1994 

REQUERIMENTO No 516, DE 1994 Requeiro seja considerada como licença autorizada nos ter-
Nos termos do art. 13, §""1°;do Regin;_ento Jnte~o do Sena- mos do artigo 13, parágrafo 1°, do Regimento Interno do Senado 

do Federal, requeiro seja considerado como _licença autoriz-ada os · Fedetal, minha ausência de Brasília, nos dias 1 o e 4 de julho próxi
dias 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16: 17, 24, 27 é ~O de junho. c_or'!'nte, mo, a fim de tratar, como Líder do Partido da Mobilizáção Nacio-
tendo em vista. ter desempenhado atividade partidária. . - · rial; nO CongTessb Nacional, de assuntos politicos e administrati-

Sala das Sessões, 1° de julho de 1_924. - Sena.d.PI Af(op.so vos no Esíaâo de Sergipe. ' - -
Cama'rgó ... - · · · · · ·· ·- · · - · . Sala das Sessões. 30 de junho de 1994. --Senador-Francis-

REQUERIMENTO N' 517, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do artigo 13, parágrafo 1°, do Regi

mento Interno, que seja considerado oomo licenÇdlfiii.Utorizada os 
dias 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 
e 30 do corrente mês, por estar tratando de assuntos partidárioS no 
meu Estado. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
Sala das Sessões, 30 de junho de 1994. - Senador Wilson 

Martins. 
REQUERIMENTO N' 518, DE 1994 

Nos termos do parágrafo 1° do artigo 13 do Regi~tmto ln- _ 
temo solicito seja considerada Licença Autorizada as ausências 
aos trabalhos do Senado Federal nos dias 3, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 
17, 20, 23, 24, 27, 28 e 30, em virtude de compromissos políticos 
no meu Estado. 

Brasília, 1° de julho de 1994. - Mário Covas. 
REQUERIMENTO N' 519, DE 1994 

Nos termos do artigo 13, parágrafo !',do Regimento Inter
no, requeiro seja considerado Licença Autorizada o período de 1°, 
3, 6, !O, 13, 14, 17, 21, 22, 23 de junho do corrente ano, quando 
estive ausente dos trabalhos da Casa, cumprindo compromissos 
·políticos partidários em meu Estado. 

Sala das Sessões, 1 o de julho de 1994. - Senador Carlos 
Patrocínio. 

REQUERIMENTO N' 520, DE 1994 
Requeiro a V. Ex ... com fundamento no art. 13, parágrafo 1, 

- co Rollemberg. 

REQUERIMENTO N' 524, DE 1994 

Requeiro, nos termos do § 1 o do artigo 13 do Regimento ln
temo do Senado Federal, sejam considerados como licença autori
zada os dias l 0

, 3, 6, 10, 13, 14, 17 ;20- e 24 do mês de junho do 
corrente ano; quandO estive ausente dos trabalhOs da Cãsa, aten
dendo a compromissos políticos partidários rio meu Estado. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1994. - Senador Alfredo 
Campos. 

REQUERIMENTO N' 525, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°. do Regímerito Interw 
no, seja considerada como de licença autorizada, os dias P, 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 de junho do 
corrente ano, em que estive ausente dos trabalhos desta Casa, por 
motivos de compromissos partidários assumidos em meu Estado, o 
Rio Grande do Norte. 

Bras!lia~DF, 30 de jUnho de 1994. ·_ Senador Garibaldi Al
ves Filho. 

REQUERIMENTO N' 526, DE 1994 

Nos termos do artigo 13, § 1°, do Regimento Interno do Sew 
nado Federal, requeiro seja Conside1ado de licença autorizada, os 
dias !0

, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 16, I 7, 20, 21 e 22 do corrente, período 
em que estive ausente, participando de trabalhos partidários. 

Brasília-DF, 29 de junho de 1994. - Senador José Paulo 
Biso I. 

REQUEffiO N' 527, DE 1994 
Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, requer 
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licença par~ ,~fas_tar:-sê_~dÕ_! !fabilliOs -9a Casa. :tiOs diaS: -1°, 3, 6, i O, 
13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 28 de jutiho di, corrente llllo, a 
fim de tratar de assuntos partidários no Estãdo.- -

Sala das Sessões, 29 de jUIJbo de 1994. - Senador Lavoi
sier Maia. 

REQUERIMENTO N' 528, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 13, § 1', do Regimento lnte)"no do 

Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência para que seja cOiisi
derada como licença autorizada, as minhas ausências registradas 
nas sessões dos dias 3, 6, 7, 8, 1 O, 23, 24, 27 e 28 do mês de junho 
do presente, tendo em vista que tive de cumprir compromissos 
parlamentares e partidários no Rio Grande do Sul. , 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. -·Senador Josê Fo
gaça. 

REQUERIMENTO N' 529, DE 1994 

RequeirO~ nos termoS Cio§ Jõ do art. 13 do R.Cginiento IIiter
no do Senado Federal, seja considerada como licença autorizada a 
minha ausência dos trabalhos da Casa nos dias 9. 10, 13, 14," 15, 
16, 17. 20, 21, 22, 23 e 24_de junho do conente ano em que estive 
desempenhando atividades político-partidárias no interior do meu 
Estado do Mato Grosso do Sul. 

Sala das Sessões, 1' de julho de 1994. - senador Racbid 
Saldanha Derzi. · 

REQUERIMETO N' 530, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do§ 1° do art. 13 do Regimento Inte:fR 

no, seja considerada como licença autorizada a minha ausência aos 
trabalhos da Casa no dia 4 de julho do ano e:Jl1. curso, por ter perR 
manecido na capital do meu Estado, o Paraná, realizando_contatos 
políticos. · 

Sala das Sessões, 1' de julho de 1994. - Senador Josê 
Eduardo. 

REQUERIMENTO N' 531, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos- termos do § 1 o do art. 13 do Re_git:ile1:1to ID.ter

no, seja considerada como licença autorizada a minha ausênc.ici. aos 
trabalhos da Casa no dia 1° de julho do ano em curso, por t~r per
manecido em Belo Horizonte, Estado de :Minas Geiais, realizando 
contatos políticos. - -

Sala das Sessões, 1' de julho de 1994.- Senador Josê 
Eduardo. 

REQUERIMENTO N' 532, DE 1994 

Nos termos do art. 13 § 1° do Regimento Interno; -reqUeiro 
seja considerad&como licença autorizada as faltas ocorrida_s nos 
dias 1', 3, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 28 de julho do 
corrente ano, em virtude de encontrarRme atendendo a vários com
promissos parlamentares, nesta cidade e n·o Estado de Mato Gros-
so. 

Sala das Sessões, 30 de jUIJbo de 1994. -;Senador Márcio 
Lacerda. 

REQUERIMENTO N' 533, DE 1994 

Senhor PJ:esidente, 
Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno do Senà

do Federal, requeiro sejam abonadas as faltas a mini atribUídas nos 
dias 1', 3, 6, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27 e 2~ de jutiho do 
corrente ano, em razão de estar nesses dias tratando de assuntos 
partidários no meu Estado. 

Sala das Sessões, 30 ;le juiilio de 1994 . ..:_ Se!lador.Darcy 
Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A votação 
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum .. 

A PresidênCia recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício 
n° 2.374/94, de 30 de junho último, comunicando não constar re
gistres, naqut:le órgão, de pedidos de contratação de operações de 
crédito de interesse das Prefeituras-Municipais de Perolina (PE) e 
Três de Maio (RS). 

A Presidência informará ·aos interessados e encaniinhará as 
màtérias ao Arquivo. 

A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício 
n° S/n° 56, de 1994 (n° 2.372/94, na origem), encai:n.inhando. nos 
termos da Resolução n° 11, de 1993, do Senado Federal, soliCita
ção para que a Prefeitura Municipal do Rio de JaneirO possa emitir 
Letras Financeiras do Tesouro Municipal do Rio de Janeiro -
LFrM-RIO, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida 

-Mobiliária da Prefeitura, vendvel no segundo semestre de 1994. 
A matéria sei'á despachada à ContissãO de Assuntos Econô-

micos. -
A Presidêndã !êtebeu -do Banco Central do Brasil o Ofício 

n° S/n° 57, de 1994 (n° 2.373/94, na origem), encatniDhaml.O, nos 
termos da Resolução n° 11, de 1993, do Senado Federal, solicitaR 
ção para que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul possa 
emitir Letras FmanCeiraS do TesOuro do Estado do Rio Grande do 
Sul- LFf-RS, cujos recursos serãO destinados ao giro da Dívida 
Mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 1994. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

A Presidência comunica o témiino do prazo para apresenta-
ção de emendas às seguintes matérias: ' 

Projeto de Resolução n~ 55/94, de a1,1toria do Senacj.or Alfre
-do Campos, que dispõe sobre a justificatiVa de ausênCia de Sena
dor às sessões, nas hipóteses que menciona~ e ProjetO de -Resolu
ção n° 56/94, de iniciativa da ComiSsão Diretora,. que ratifica a in
corporação de vantagens de servidores do CEGRAF e PRODA
SEN. 

As proposições não reCeberam emendas. 
O Projeto de Resolução n• 55/94 será despachado às Comis

sões de Constituição, Justi~ __ e Cidadania e Diretora,. e-"o de n° 
56/94, à Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania. 

O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisó
ria n• 536, de 28 de junho de 1994, que altera o art. 5' da-Lei n• 
7.862, de 30 de outubro de 1989, que dispõe sobre a re!DllDeração 
das disponibilidades do Tesouro Nacional. 

De acordO com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos § § 4° e 5° do art 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim 
constituída a ComisSão Mista inCumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 

Titulares 

Ronan Tito 
AmirLaudo 

Jõnice Tristão. 

Moisés Abrão 

Mário Covas 

José Eduardo 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Cid Sab6ia de Carvalho 
Antonio Mariz 

PFL 
Guilherme Palmeira 

PPR 
Epitâcio Cafeteira 

PSDB 
JosêRicha 

PTB 
Marluce Pinto 
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José Paulo Bisol 

Titulares 

Rubem Medina 

Luiz Roberto Ponte 

PauloBauer 

João Faustino 

Eduardo Mattos 

Carrion Júnior 

José Carlos Vasconcellos 

PSB 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

Darcy Coelbo 
PMDB 

Gonzaga Motta 
PPR 

Roberto Balestra 
PSDB 

Saulo Coelbo 
PP 

Edmar Moreira 
PDT 

Fernando Lopes 
PRN 

Paulo Octavio 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica· estabe-
lecido o seguinte calendário para a ti"amitaç~o da matéria: 

Dia 1-7-94- Designação_ da COmissãO' M:sta; . 
Dia 4-7-94- InstalaçãO da Comissão Mista; 
Até 4-7-94 - Prazo para recebimento de Emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir parecer sobre a admissibilidade; 
Até I 4-7-94 -Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 28-7-94-Prazono Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente dii República editou a Medida Provisória n• 537, de 28 
de junho de 1994, ·que-dispõe sobre o exercício das atribUiÇões iris
titucionais da advocacia-geral da união, e_~ ~aráter emergencial e 
provisório, e dá oUtras pfovidênci:i.S. - ---

De aCordo com as indicaçõe-S-das lideranças. e nos termos 
dos §§ 4° e so· do ari. 1:5 da Resolução n° 1/&9-='-cN. fica assí.in'-cenS
tituída a ComissãO Mista inctllnbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Cid Sabóia de Carvalho Aluízio Bezerra 
Márcio Lacerda _Gilberto Miranda 

PFL 
Carlos Patrocínio -_Dario Pereira 

PPR 
Hydeckel Freitas Carlos De "Carli 

PSDB 
Jutahy Magalhães . Mário Covas 

PT 
Eduardo Suplicy 

PMN 
Francisco Rollemberg 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Vilmar Rocha PaesLandím 
PMDB 

José Tbomaz Nonô AryKara 
PPR 

Osvaldo Mello Vitória Malta 
PSDB 

LuizMáximo Paulino Cicero 

Mário Chermont 

Vital Do Rego 

Oscar Travass~ 

PP 
Edison Fidelis 

PDT 
--:Miro Teixeira 
PL 

RObson Tuma 

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fiCa estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação -da matéria: 

Diit 1°-7-94- designação da comissão m1sta; 
Dia 4-7-94- instalação da coiniSsão mista; 
Até 4-7-94 -prazo_ para ·rec_ebimento de emendas. prazo 

para a comissão mista _emitir parecer sobre a adri:J.issibilidade; 
Até 14-7-94- prazo fmal da comissão mista; 
Até 28-7-94- prazo no congresso nacional. 

O SR. PRÉSIDENTE tCbagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da Repóblica editou a Medida Provisória n° 538, de 
28 de junho de 1994. que altera clispositivos e aáescenta artigos ã 
terno ~[694, de 12 de agosto de 1993, que dispõe sobre as diretri
zes para a elaboração e execução da lei orçamentária ãnual de 
1994 e dá outras providências. · 

De acordo com as indicações das lideranças; e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a comissão misia· iiictimbida de emitir parecer sobre a maté
ria: 

Titulares 

José Fogaça 
Gilberto Miranda 

João Rocha 

LevyDias 

Dirceu Carneiro 

ÁureoMello 

Magno Bacelar 

Titulares 

José Jorge 

Gonzaga Motta 

Fetter Júnior 

José Serra 

Pedro Valadares 

Fernando Lopes 

Miguel Arraes 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Cid Saboia De Carvalho 
Ruy Bacelar 

!'FL 
Henrique Almeida 

PPR 
Affonso Camargo 

PSDB 
Reginaldo Duarte 

PRN 
Ney Maranhão 

PDT 
N~lson. Wedekin 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

Tourinho Dantas 
PMDB 

Felipe Neri 
PPR 

Cai-los Virgílio 
PSDB 

Antônio F3.1E~irõs 
PP 

VadãoGomes 
PDT 

Valdomiro Lima 
PSB 

Luiz Piauhylino 

_ De acordo com a Re~olução D0 1, de 1989-CN, fiCa estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 1°-7-94- designação da comissão mis"til; -
Dia 4-7-94 - instalação da comissão mista; 
Até 4-7-94- -prazo para recebimento de emendas. prazo 
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para a comissão mista emitir parec_er sobre a admissibilidade; 
Até 14-7-94- prazo fmal da comissão mista; · · · 
Até 28-7~94 ~prazo no congresso nacional. 

O Sr. Presidente (Chagas Rodrigues) - O Senhor Presi
dente da Repiblica editou a Medida Provisória no 539, de 29 de 
junho de 1994, que dispõe sobre a criação dos cargOS: em Comissãó 
que menciona. 

De acordo com as_indicações _<Lu UQer~as, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução D0 1/89-CN, fica assim cons
tituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a_matéria: 

Titulares 

Cid Saboia De Carvalho 
Gilberto Miranda 

Carlos.Patrocínio 

Affonso Camargo 

Mauricio Corrêa 

Meira Filho 

Jonas Pinheiro 

Titulares 

Manoel Castro 

Tarcísio Delgado 

CunhaBueno 

Jabes Ribeiro 

Raul Belém 

Carlos Alberto Campista 

Renildo Calheiros 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
Roilaldo Aragão 
Coutinho Jorge 

PFL 
.Henrique Almeida 

PPR 
_Epitácio_ Cafete.ira 

PSDB 
Jutahy Magalhães 

pp' < < 

João França 
PTB 

Valmír Campelo 
DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

-waidirGuerra 
PMDB 

Germano RigoUo
PPR 
J~éTeles 

PSDB 
Sigmaringã Seixas 

PP 
Benedito DomingoS 

PDT 
Max Rosenmann 

PCdoB 
Jandira Feghali 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica _estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 1°-7-94- designação da comissão mista;- - -
Dia 4-7-94- instalação da comissão mista; 
Até 5-7-94 -prazO para reCebimento de emendas. prazo 

para a comissão mista emiili-pareCer sobre a admissibilidade; 
AW 15-7-94- praZO fmal da comissão mista; 
Até 29-7-94 - prazo no congress-o nacional. 

O Sr. Presidente (Chagas Rodrigues) - O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n° 540, de 29 de 
junho de 1994, que dá nova redação ao caput do art. 3° da Medida 
Provisória n• 534, de 24 da junho de 1994 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução il0 1/89-CN, fica assim cons:. 
tituída a comissão miSta inc_umbida de emitir parecer sobre a_ma~é
ria: 

SENADORES. 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Alfredo Campos Divaldo Suruagy 

:Márcio Lacerda 

Jônice Tristão 

Moisés Abrão 

Maurício Corrêa 

José Paulo Bisol 

Eduardo Suplicy 

Titulares 

AJdir Cabral 

Tarcísio Delgado 

Victor Faccioni 

Geraldo AJckimin filho 

Raul Belém 

V aldomiro Lima 

Edi Siliprandi 

Flaviano Melo 
PFL 

Raimundo Lira 
PPR 

Affonso Camargo 
PSDB 

Jutahy Magalhães 
PSB 

PT 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

Alacid Nunes 
PMDB 

Germano Rigotto 
PPR . 

Fábio Meirelles 
'PSDB 

, _ .Pâulino Cíc.~ro 
I'P , 

BeneditO DOmingOS- _._ · 
l'DT. . - . 

Sérgio Cuzy · 
PSD 
· · Orlarido Pacheco 

·--- - De_acordo CO.Ql. ,a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estare.. 
lecido o seguinte cal~ildário'paia a ticimiiação eh inatélia: -

· Dia I 0-7-94-:designaç·ão êiá. ·comiS-são mista; 
·Dia 4-7-94 -instalação da comissãO mista; 
AW 5-7-94 -prazo para recebimento de emerida:S: pi-ai.o 

p~a a comissão miSta _ém.itir p~~er_-s-obre a admissibilidade; 
Até 15-7~94 -,prazo fmal da comissãO_miSta; · · 

·Até 29-7-94- prazo no Congresso Nacional. 

O Sr. Presidente (Chagas Rodrigues)- O Senhor Presíden
te da República editou a Medida Provisória D0 541, de 29 de ju
nho de 1994. que autOriza o poder executivo a abrir ao orçamento 
da seguridaPe social da união, em favor do ministério da integra
ção regional, crédito extraordinário no valor de cr$ 
1000.000.000,00 (onze bilhões de cruzeiros reais) para os fms que 
especifica. - - · 

De acordo com as indicações das lideranças, e nOs termos 
dos §§ 4° e _5°_~0 art. 2° da ResolUção n° 1/89-CN. fica assinl cons: 
tituída a comissão miSta inci.Jtnbida de emitir parecer sObre a matê
ria: 

Titulares 

AmírLando 
Alfredo Campos 

Lourival Baptista 

Lucidio Portella 

Maurício Corrêa 

Francisco Rollemberg 

Áureo Mello 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
_ Ablizio Be~rra 
Wilson Martins 

PFL 
Marco Maciel 

PPR 
Esperidião Amin 

PSDB 
Jutahy Magalhães 

PMN . 

PRN 
Ney Maranhão 
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DEPUTADOS. PDT 

Titulares 

Jesus Tajra 

Tarcísio Delgado 

Fábio Meirelles 

Marcos Penaforte 

Raul Belém 

Giovanni Queiroz-

Sérgio Arouca 

Suplentes 
BLOCO 

Jairo Azi 
PMDB 

Germano Rigotto 
PPR 

TelmoKirst 
PSDB 

- João Faustino 
PP 

Benedito Doniirigos 
PDT 

. Qu:los Lu pi 
PPS 

Roberto Freire 

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989RCN, fiCa estabe-
lecido o seguinte calendário para a tranútação da matéria: 

Dia 1°-7-94- designação da comissão mista; 
Dia 4-7-94- instalação da comissão mista; 
Atê S-7 -94 -prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a comissão mista emitir parecer sobre a admissibilidade: 
Até 15/07/94 -prazo final da comissão mista; 
Até 29/07/94 - prazo no ·c_ongresso nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da "República =editOu a Medida Provisória no 542, de 
29 de junho de 1994, que dispõe sobre o plano real, o sistema mo
netário naciOnal, estabelece as regras e condições de emissão do 
real e os critériOs para· conversão das obrigações para o real, e dã 
outras providências. - - -

De acordo com as indicaçOOs das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do_ art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a comissão miSta iri.Cúrnbida de emitir parecer sobre a matêria: 

Titulares 

Ronan Tito 
José Fogaça_ 

Odacir Soares 

Epitácio Cafeteira 

Maurício Corrêa 

Magno Bacelar 

Irapuan Costa Júnior 

Titulares 

Ney Lopes 

Tarcísio Delgado 

Francisco DomcUes 

JoséAbrão 

Raul Belém 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

AmirLando 
Alfredo Campos 

PFL - -

Júlio Campos 
PPR 

Affonso Camargo 
PSDB 

- Fernando Henrique Cardoso 
PDT 

Nelson Wedekin 
PP 

Nelson Carneiro_ 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

Maurício Calixto 
PMDB 

Germ~o R1.g;Qtto 
PPR 

José Lourenço 
PSDB 

Adroaldo Streck 
PP 
--Benedito Dorriingos 

Luiz Alfredo Salomão 

Sidney de Miguel 

:Miro Teixeira 
PV 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 1°-:-7-94- de~iguação da comissão mista; 
Dia 4:.7-94 - instalação da comissão mista; 

_Até 6-7-94 -prazo para recebimento de emendas. prazo 
para a comissão ·mista emitir parecer -sobre a admissibilidade; 

Até 15-7-94- prazo fmal da comissão mista; 
Até 29-7-94- prazo no Congresso Nacional 

O SR. GERSON CAMA TA -Sr. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala
vra o nobre Senador Gerson Cama.ta, pela ordem. 

O SR. GERSON CAMA TA (PMDB-ES. Pela ordem. Sem 
revisão !lo orador:.)- S:(. P;reside11te, segundo informação que rece
bemos ontem do Presidente do PrviDB, a partir de hoje, o Congres
so entraria ém recesso e s6 voltaria arewür-se nos dias 19,20 e 21 
Para a votàção da Lei de Diret.riZes o!çamentáriaS. Entret.a.D.tO, fui 
infonnado, agora, no Aeroporto de Brasília - por iSso retomei a 
esta Casá-, de que haveria sessões, com pauta extensa de vota-· 
ções, na segunda e na terça-feira, após o que entraríamos em reces
so branco. Eu gostaria que a Mesa-informasse não sô a mim, mas 
aos demais Senadores, que, ~cõm CerteZa,CleSéoliliOCem essa deli
beração. Essa era a informação que eu desejava da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Posso infor
mar a V. Exa que estive presente à reunião dos Presidentes e dos 
Líderes; Ficou_ ~stabeleciçlo que teremos sessão na segunda, terça e 
quarta-féira. Nesses três dias, na forma regimental, deveremos 
aprovar um requerimento estabelecendo que o Senado só voltará a 
reUnir-se Iios diaS 19,20 e 2L Teremos, portanto, esse recesso até 
o dia I9. . 

O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, se V. Ex' me 
permite, solicitaria à Mesa que informasse aos Parlamentares, 
principalmente aos Senadores, essã. decisão da Mesa, porque- re
pito- tenho certeza de que a desconhecem. O Senador Marco Ma
~~~. ain~ no aeropop.o_, _deu-me essa infOfl!lAção, mas ps outros 
Parl~tares que lá/encontrei viajavam com suas famílias para o 
recêsso.-ConiO ib.ostra o Senador João Calmon, atê os jornais noti
ciam que hoje o· Congresso já está em recesso. Seria interessante 
comtmicaf aos demais. Caso contrário, permaneceremos aqui e 
não -alcariçareniOs qUorum. - -

O SR. PRESIDENTE.(Chagas Rodrigues)- A Mesa agra
dece a colaboração de V. Ex:~ e ~omunicará aos' Srs. Senadores -
acredito que S. Ex"', o -Sr. ~eside~te da Çâ.mar_a d9s Deputados 
fará o 'meslno em relação aos Srs. Deputados - que vamos ainda 
nos reunir lia -próxima semana, na segurida, terça e quarta-fefras, e 
depois voltaremos a nos reunir nos dias 19,20 e 21 do corrente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, pri

meirO Orador da sessão de hoje. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o se

guinte discurso~) - sr. Presidente, antes de iniciar o meu pronun
~lãi:tiéD.lO~ quero dizer a V. Ex a que a intervenção feita pelo nobre 
Sr. Senador Gerson Camata foi muito esclarecedora, porque eu es
tava em dúvida sobre esse assunto e S. Exa o fez opOrtunamente 
nos esclarecendo. 

Sr. Presidente, SraS e Srs. Senadores, no último dia 22, quar
ta-feira passada, ouvi atentamente o protesto indignado do Sena
dor-Francisco Rollemberg manifestando a sua surpresa e cónstran-
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gimento em ter sido informado de que o PF.L de Seigipe haveria 
usado de procedimento ardiloso para impugnar a sua candidatura e 
de outros companheiros seus nas próximas eleições. 

Fui colhido de surpresa com as razões manifestadas no pro~ 
nunciamento de S. Ex.•, quando citou o meu nome, pois~ sendo 
Presidenle do Diretórló Regional do Partido di Frente Liberal, em 
Sergipe, nada sabia sobre esse incidente, tido pe1o Senador Fra:n.:. • 
cisco Rollemberg como uma manipulação dO Párti9o e sua c9liga
ção para incompatibilizâ-lo em concorrer noptóxiiD.o Pleito eleito
ral como candidato a Vice-GõVemador na chapa do candidato 
Jackson Barreto. 

Na oportunidade foram citados também o Senador Albano 
Franco e o Governador João Alves Filho como artíficeS dessa 
ocorrência. 

Retornando do plenário ao meu gabinete, naquela tarde,. 
conforme prometi nO aparte-que flZ a S. Ex• naquele dià. 22; má.D.tl
ve contato com o Partido, em Aracaju, e procurei me j.nteirar ar~~
peito da questão, pedindo documentos que pudessem eluCidar o 
problema. . 

Tendo viajadõj)ara-s-et-gipe na última quinta-íefra, _dia_ 23, 
ao retornar a Brasília, anteontem, dia 29, encontrei, em minha cor~ · 
respondência, datada_do dia 22, c-arta do Dr. Josê CarlOs de~SOu:la 
Santos, anexando cópiã da petiçã:o que- fez aô 'Tribuiiar~eg_ionai: : 
Eleitoral, documentos esses que também recebi ontem em cópias 
das mãos do Senador FranciscO Rollemberg e qUe paSsã.rei 3.-Ier
no dia 22 de junho telefonei, após a fala de S, Exa neste plenário; _ 
paraoGabinete-doPFLcmSergipe: -. -- · -. · - · 

Aracaju, 22dejunhode 1994. 

Exm0 Sr. 
Senador Lourival BaptiSta . , 
Presidente do Diretório Regi01ial do PFL em Ser-

gipe. 
Valho-me do presente para comunicar- ã v-. :Exa 

que, no dia 20 de junho-próximo passado, ingressei no 
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe com o pedido ·de 
impugnação do regiStrO-das candidatur~ ~: Francisco 
Rollemberg, Jerónimo de Oliveira Reis, "Joao Bosco 
França Cruz, Joaldo Barbosa, Artur de Oliveira Reis, 
Antônio Alberto Morais Costa e Lauro Rocha de Andra
de, todos fliiados ao PMN. 

Esclareço, para conhecimento de V. Ex a, que agi 
no limite da m.inha competência, desde quando não tive
mos possibilidade de um contato pessoal e o prazo para 
a impugnação se encerrava em ~O de:junho._O argUmen
to que norteia a impugnação, é a fraude oconjda no Di- -
retório Nacional do PM:N, atualmente sub judice no 
TRE de Sergipe. 

A responsabilidade que pauta a minha atuação 
como Delegado do PFL, nãã -peririiiíu.-deixar transcorrer 
in albis o prazo prescritiVo de impugnar aquelas candi
daturas na fóin:ui da lei, mesmo sem a expiessa autoriza
ção de V. Exa. 

Atenciosamente, José Carlos Souzá Santos -
Delegado do PFL. 

Sr. Presidente, no mundo jurídico e no meio forense_ muita 
coisa acontece em função do zelo profissional e competência dele
gada, em decorrência da_ atuação do poder outorgado aos _advoga
dos das partes, com o objetivo de cumprir e fazer cumprir_ prazos, 
recursos e demais trâmites da lei. 

O Dr. José Carlos Souza Santos, membro e Delegado do 
Partido, advogado militante, não_ faz parte de nenhum complô nem 
procedimento ardiloso para impugnar a candidatura de ningUém, 

mas sim, agiu isoladamente, segundo a sua consciência política, 
partidária e jurídica, dentro dos limites de sua competência legal, 
sem desrespeito à ética, confessando nada ter me comunicado an
teriormente, 11desde quanto não tivemos possibilidade de um con
tato pessoal'\ e, por essas razões, lamento o ocorrido. e parece-me 
que o caso se trata de formalidades legais que certamente. havendo 
razões, deverão ser contestadas em tempo hábil pelos impugnados. 

Segundo informações que obtive do PFL, em Sergipe, esta 
petição, feita pelo nosso Delegado. é o desdobramento processual 
de u na ação ordinária no âmbito de desistências internas do pró
prio PM:N, antigo aliãdo do PFL, devido a uma deCisão- do Diretó
rio Nacional do PMN", quando resolveu extinguir o Diretório Re
gional do Partido em Sergipe que houvera, em convenção anteriói
mente realizada, resolvido apoiar, por unanimidade, a candidatura 
do Senador Albano FraÍJ.co ao Governo do Estado. DiSsOlvidO ai
bitrariamente o Diretório Regiorulfdo PMN, uma coniissã() provi
sória, sob_ novo comã.ndo, coligOu-se com um grupo liderado pelo 
candidato do PDT ao Governo dO Estado. 

A validade do- ato do Diretório Nacional do PM:N,o_qll:e; eJ<
tinguiu seu Diretório Regiona1 eiri Sei-gipe, que&tionãdq pOi fafta 
de quorum e suspeita de artificio nas atas, bem como a legalidade 
da coli_gação feita pela Comissão Executiva Provisória~~ (Jue suce
deu o Diretório Regional, por se encontrar a matéria sub judice, é 
que foi motivo desta petição do Delegado do PFL, Dr. José Carlos 
Souza SaD.tos, visando assegurar, com a solução jriridica do ímpas
~e~~~~~ por facções.~ próprio ~MN", pers~ctivas de apoio polí
ticO j4 decididos em c_çnvenção anterior do Partido da Mobilização 
Nacional em Sergipe~ que houvera apoiado, por Unanllnfda.de, a 
candidatura do Senaci_Qr __b.lf;>@o Fqmco. _ ~ _ _ _ _ . ,-

-Conforme aflllÍléj .p_o_ úl,tim6 diii 22; iíiste plénário, qUàndo 
o aparted,- e- achei poibem Voltar a 'esta tribuna para prestar este 
esclafecim~to a bem da verdade_e em defesa da isenção que tive
ram n~s_se c~so, acredi~o eu, o GoVei:nadoi Jõão· Alves Füho e o 
sen;?:dor Àlbano Fran~O. que tambêm lament.ãm a_~da-do- SeDa--
dor FrancisCo Rollembérg do PFL. - -

Finalizando, Sr. Presídente, peço a _transcrição, com o meu 
pronunciã.mento, da correspondência que recebi do Delegado do 
Partido, cujas cópias tanibém me foram éntregues ónteiD· Pelo Se
nador Francisco Rollemberg, bem como a notícia publicada na 
Gazeta de Sergipe, edição de 29-6-94, intitulada Documento. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVALBAP'I1STA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

O, REQl.JERJMENTO 

Ante o exposto, e objetivando prevenir direito futuro depen
dente do julgamento da Ação Ordinária- Proc. n° 145/94, requer a 
exclusão do Partido da Mobilização Nacional - PMN, da Coliga
ção "O Povo na Frente", e ainda a impugnação dos candidatos 
Francisco Guimarães Rollemberg, Jerónimo de Oliveira Reis, João 
:Sosco França Cruz, Joaldo Barbosa, Artur de Oliveira Reis, Antô
nio Alberto Morais Costa e Lauro Rocha de Andrade, todos candi
datos pelo referido Partido. Requer a notificação dos impUgnados 
para, querendo, apresentar conste,t;tação. 

Nestes Termos 
Pede Deferimetito. _ 
Aracaju, 20 de junho de 1994. - Josê Carlos Souza San

tos, OAB/SE 1.038. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA· 
DOR LOURIV AL BAPTISTA: 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tri
bunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe, 

O Partido da Frente Li~ral - PFL. por seu delegado cre-
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denciado nessa Eg. Corte, vem com fundamentá no art. 3° da Lei 
n° 64'90 impugnar o registro das candidaturas de Francisco Gui
marães Rollemberg, Jerônimo de Oliveira Reis, João Bosco França 
Cruz, Joaldo Barbosa, Arthur de Oliveira Reis,-Ántônío Alberto 
Morais Costa e Lauro Rocha de Andrade, aos cargos de Vice-Go
vemador, Deputado Federal e Deputados Estaduais pela Coligação 
"O Povo na Frente11

, formada pelos Partidos: PDT, PMN, PP, PT 
PSB, e PC do B, o fazendo na fonna a seguir aduzida: 

Os Fatos 

1. O Partido da Mobilização Nacional - PMN, ao qual os 
Impugnados são filiados, por sua Comissão-Execrifivã. Provisória 
em Sergipe, é parte em uma Ação Ordinária, Proc. n° 145/94 sub 
judice nesse Eg. -r:ribunal, onde se pretende demonstrar a nulidade 
da retmião do Diret6rio Nacional do_ Partido que em 26 de março 
p.p. decidiu pela dissolução do Diretório Regional em Sergipe. 

2 Eivada de nulidade e fraudes, o que sem dúvidas data 
venia restará provado após a instruçãO--da referida. Ação Ordiná
ria, nesta mesma reunião decidiu-se e aproVOu-se a Resolução n° 
01/94~ Objetivando a normatização partidária: em vTSl:a às eleições 
de 1994,-ex vi do que dete-rmina o art. 7°, -parágrafo único, da Lei 
n• 8.713/93. ·· · · · - · · 

3. Mesmo diante da anotação da ComiSsão Diretorã Regio
nal Provisória em 10 de maio p.p.;o Presidente do Diietório Re
gional dissolvido, enquanto aguardava o pronunciamento essa Eg. 
Corte relativo ao Proc. 145/94, realizou em 20 de maio do corrente 
Convenção para esColha de candidatos às eleições do ano em cur-
so (doc.Ol). _ _ _ 

4. Com objetivo de impedir a realização da Convenção con
vocada pelo anterior Diret6rio Regional, o representante da Co
missão Diretora Provisória do PMN. ingiess-ou perante essa Coite 
com uma Medida Cautelar Inominada, com Pedido de Liminar -
Proc. 131/94, onde entre outros argumentos assegura que "o Re
querido, irresigriado _com a decisão ·da mais alta iristância partidá
ria- que importou a dissolução do referido Diretório --promoveu 
várias ações junto a e5iã. Colenda Corte bem. ~omo ao Tribunal Su
perior Eleitoral, não obtendo êxito em suas demandas". 

5. Em r. despacho o eminente ReL do Proc. 131/94, entre 
outros argumentos que embasaram o indeferimento da liminai- re
querida, assegura que: "Tal fato, contudo. não resulta como verda
deiro, visto que se o requerido não obteve êxito, também não obte
ve insucesso, posto que não há decisão transitada em julgado e é o 
próprio autor quem trouxe aos auros a prova--desta assertiva com 
os documentos de fls. 1311

• (Doe. 02.) 
6. Posteriormente. em 27 de maio do mês em curso. a Co

missão Diretora Provisória do PMN, fez realizar também uma 
Convenção para escolha de candidatos c coligação, onde apontou 
os nomes ora impugnados como candidatos às eleições do ano em 
curso em coligação com o Partido Democrático Trabalhista (doe. 
03). 

Do Mérito 

7. Do exposto, exuma-se a existência de duas Convenções 
realizadas com o mesmo objetivo por facçôes internas de um mes
mo Partido. A grosso modo tem-se a impressão de que se trata 
tão-somente de uma questio interna corporis, o que aliás, a Co
missão Diretora Provisória, quando Requerida, freqüentemente 
realça, inobservando que a autonomia partidária insculpida no art. 
17, § 1°, da Constituição Federal, não isenta os partidos políticos 
da observância aos princípios geraiS-do DireitO, ã lei orgânica dos 
partidos políticos, à lei civil subsidiariamente aplicada e ã própria 
Constituição ex vi do art. 5°, LV. 

8. O Eg. Tribunal Superior-ampara o fortalecimento da es-

trutura partidária, realçando a sua aUtonomia porém circunscrita 
aos aspectos formais e legais, sem a aprecia.Çâo"do mérito das deci
sões partidárias desde _que obedecidos os princípios da lei. Em Ac. 
n° 9.143, ref. Mandado de Segurança n° 961, classe 2a, ao conce
der o mandamos assim decidiu: 

É nula a convocação dos_ órgãos de Peliberação e 
direção pelas respectivas Comissões Executivas que não 
obedecer aos requisitos previstos no art. 34 da LOPP. 

9. Em aditamento de voto ao mandamos concedido o E. 
Relator Min. Bueno de Souza acrescentou: 

Realmente. no tocante a estes aspecios da vida 
partidária, o Poder Judiciário Eleitoral deve _abster-se. 
Enfun, bá, neste autos, várias razões de pedir. Tenho o 
vício de convocação como causa bastante para conceder 
a segurança, no plano da pura legalidade do ato de auto-
ridade impugnado. · 

O que de certo tenho para mim é que, se os parti
dos não começarem a obedecer a lei, não poderão che
gar, na esteira da lei e dos estatutos, a uma vida partidá
~a intensa e sadia, como o regime-democráticq .re_quer. É 
o que cumpre a acrescentar no me~ voto de Relator. 

1 O. O caso em tela, a reumào do Diretório Nacional do 
PIVIN, afigura-se-nos mais grave, desde quando o Diretório Regio
nal dissolvido não questiona a nulidade da convocação à- Conven-
ção, e sim o·quorum obtido por meios ilegais. · 

11. Inquinada de vício e fraude a reunião do Diretório Na
cional do PMN, a teor da intentàda Ação Ordinária- Proe. 145/94, 

--Serão nulos todos os atos partidários a ela conseqüentes, inclusive 
a -indicação de candidatos e formaçã_o de coligações pará concorrer 
ao pleito do ano em Curso. -

Gazeta de Sergipe 

Aracaju, 29 de junho de 1994. Página 6 

PLENÁRIO 

Diógenes Brayner 

Documento 

Rollem.berg tem em mãos um documento enviado pelo ad
vogado do PFL, Josê Carlos Souza Santos, ao presidente do parti
do, Lourival Baptista, relatando as razões de ter entrado Com o pe
dido de impugnação por conta própria. 

Diz que não encontrou ninguém da cúpula do PFL para um 
contato pessoal e entrou com o pedido para não perder o prazo legal. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - V. Ex' será 
_'!tendido na forma regimentaL 

Concedo a palavra ao nol;>re Senador Ney Maranhão. 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN ..: PE. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, dois as-
suntos me trazem boje à tribuna do Senado. _ _ 

O primeiro diz respeito à Medida Provisória n° 541, de. 29 
de junho de 1994, que autOriza o Podér ExecutiVo 3.brir crêdito 
junto ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Integração Regional, crédito esse_ extraordinário no 
valor de 11 billiões de c:iuzeiros para os fms específicOs. -

Sr. Presidente, esta Presidência jâ indicou o nome dos titu
lares que apreciarão a medida provisóri3.. No entanto, de comum 
acordo com meu nobre Colega de Partido, Senador Aureo _Mello, 
encaminharei à Mesa Ofício -da Liderança trocando meu nome de 
suplente para titular dessa comissão, e o do Senador Aureo Mello 
para suplente. 
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O motivo, Sr. Presidente, é que tive uma participação direta 
no que diz respeito a essa medida provisória numá aUdiência que 
tive com.' o Senhor Presidente da República, meu amigo Itamar 
Franco. 

Há muito tempo, conversando com o Prefeito Jarbas Vas
concelos, S. Exa estava preocupadíssimo com o inverno que estava 
se abatendo com muita intensidade sobre Recife - sabemos que 
Recife é uma cidade que está apenas a 20 ceiilímetros acima: do nf
vel do mar e que, quando- chove, há muita :PrCOCupação com desa
bamento de morros, etc- e, principalmente, com o fato de o Orça
mento da República não ter previsão de ser apreciado antes de 
agosto- o que acertei em cheio. 

Sugeri ao Prefeito Jarbas Vasconcelos que fizesse um me
morial e pedisse uma audiência ao Presidente Itamar Franco, fa
zendo ver a Sua Excelência o que o preocupava. 

Todos, no "Brasil, sabemos· e estamos acompanhando a gran
de administração que o Prefeito -de Recife está Jazendo, numa ci
dade que tem grandes diliculdades - uma cidade pobre, com o 
maior nível de desemprego do País. Mesmo assim, S. Ex a vem fa
zendo uma administração magnífica, estimdO Emtie os primeiros 
colocados, nas pesquisas, em todo o Brasil. Sempre preocupado 
com a população carente, S. Ex" fez O Presidente da República ver 
os riscos de desabamento a que estava .sujeit.ã: a cidã.de por ele go
vernada. E isso, Sr. Presidente, realmente aconteceu: vários desa
bamentos, inclusive com mortes por soterramento. 

Com esse argumento, o Prefeito Jarbas Vasconcelos obteve 
do Presidente Itamar Franco a promessa de estudar o assunto com 
seu assessores. 

Depois de um mês, o Prefeito Jarbas Vasconcelos pediu-me 
que inteiViç_sse diretamente, baseado na ligação e amizade_que te
nho com o atual Presidente_ da República._ Su_a Excelência, o Presi
dente Itamar Franco, naquele momento, visitava Portugal, acom
panhado do Governador Joaquim Francisco, quando solicitei uma 
audiência. Independente dos assuntos que tratamos do interesse de 
Pernambuco, flz um apelo veemcnle para que Sua Excelência au
torizasse, o mais rápido possível. a liberação de uma verba para 
ajudar a Prefeitura de Recife, ajudar o Governo municipal, na pes
soa do Prefeito Jarbas Vasconcelos, no sentido de solucionar os 
problemas dramáticos que os desabamentos acarretam. 

O Presidente Itamar Franco, com sua sensibilidade e cioso 
de que aquilo que o Prefeito e.stava pedindo era justo, mandou que 
se agilizasse o mais rápido possível essa medida provisória. 

Faço aqui justiça ao MlniStró Hargreaves e à sua equipe, 
bem como ao Ministro Beni V eras, do Planejamento, e ao nosso 
Ministro da Integração Regional que, com uma rapidez impressio
nante e contando com a sensibilidade do Presidente Itamar Franco, 
fizeram com que essa verba fosse recebida o mais rápido possível. 

Está no Senado Federal a medida provisória-e já está criada 
a comissão, na qual este Senador, como titular, agilizará o mais rá
pido possível a aprovação dessa medida. Tenho certeza absnluta 
de que, neste me _.ento, a Cidade de Recife, o seu PrefeitO; os seus 
Vereadores e todo o Estado de Pernambuco estão agradecendo ao 
Presidente Itamar Franco em meu nome. 

Mais uma vez, agradeço a Sua Excelência, porque tive uma 
posição direta ao fàzer â apelo ao Presidente. 

Essa verba, Sr. Presidente, será aplicada, tostão por tostão, 
em beneficio da população carente da Cidade de Recife. 

Passo ao segundo assunto, Sr. Presidente: Desejo aplaudir e 
solicitar do Presidente Itamar Franco o aperfeiçoamento dos De
cretos de n"' 785, de 30 de março de 1993, e 811, de 29 de abril de 
1993, com os quais são concedidos regime especial de preço de 
gás liquefeito de petróleo para os consumidores de baixa renda, 
criando-se o vale-gás. 

A determinação presidencial que criou o vale-gás reveste-se 
da maior importânc1a e justiça social. A abrangência, que ultrapas
sa a casa dos sete milhões de famílias, e a oportunidade da medida 
justificam a ação-governamental, impostergável, tendo em vista a 
brutal crise que infelicita e empurra para a miséria absoluta mais 
de 32 milhões de brasileiros. 

Sr. Presidente, sem dúvida a introdução do vale-gás para 
atender a uma situação emergencial, em que se defrontam os me
nos favorecidos do País, foi uma decisão de rara sensibilidade do 
Chefe do Governo brasileiro, a quem rendo as minhas homena
gens e renovo o meu apreço de longa data. 

O vale-gás tem beneficiado, como já afumado, mais de 7 
milhões de consumidores, mas poderia atender mais d_e 15 milhões 
de brasileiros que _estão atravessando as maiores dificuldades de 
toda a sua existência, sem acarretar niaiores pressões na execução 
orçamentária desse beneficio. 

Como é de conhecimento geral, nas camadas menos favore
cidas, que habitam barracos, humildes casas e até mesmo moradias 
no interior dos Estados brasileiros, os contratos de locação são 
passados de inquilino para inquilino, com o consentimento do pro
prietário, sem qualquer mudança do nome do contrato original. 
Outros casos existem em que o contrato é verbal. na base do ''fio 
do bigode". 

Ocorre que a regulamentação dos citados decretos exige dos 
humildes beneficiários do vale-gás um contrato de locação e Uma 
conta de luz em seu próprio nome. 

Entendemos que a medida foi baixada com o objetivo de 
coibir os abusos e corrupção inerentes a qualquer sistema de bene
fício estatal ou privado. 

Não obstante, tendo em vista a nossa realidade, estamos 
apelando ao Senhor Presidente da Repúb1ica para detenninar aos 
órgãos competentes expedirem nova regulamentação que ampare o 
riiiineroso contingente populaciOnal de baixíssima renda. que Se 
viu prejudicado pelo simples fato de não-ter a possibilidade, de 
imediato, de regularizar o contrato de locação, não podendo, por 
isso, ter a conta de luz em seu próprio nome. 

Sr. Presidente, essa é uma situação de_ fato, que deverá ser 
levada em conta pelos bons administradores, com muita sensibili
dade social. 

Tenho a convicção frrmada de que o Presidente Itamar 
Franco baixou a medida do vale-gás para atender os desampara
dos. e não para que a mesma ficasse submissa a uma pequena 
questiúncula, tão ao gosto dos burocratas de plantão. 

- Entendo que a nova regulamentação da matéria- deve esta
belecer mecanismos que evitem os abusos, mas que não afastem 
do benefício aqueles que foram os responsáveis pela introdução do 
vale-gás. 

Portanto, a exigência do contrato de locação formal deverá 
ser substituída pela de um atestado do delegado de polícia, da as
sociação dos moradores do bairro ou do sindicato, por exemplo, a 
(rm de que o vale-gás atinja os seus reais objetiVos. 

sr. Presidente, nesta oportwlidade, quero enfatizar o meu 
posicionamento favorável às demais solicitações de aperfeiçoa
mento do vale-gás, notadamente aquelas que visam incorporai
como seus beneficiárioS- os aposentados do FUNRURAL, desta
cando a atuação do nobre Deputado Estadual Nilton Carneiro, da 
Bancada de Pernambuco na Assembléia Legislativa, que tem luta
do muito para tomar o vale-gás um instrumento de promoção so
cial para os menos aquinhoados. 

Conseqüentemente, chamo a atenção para a competente As
sessoria Parlamentar da Presidência da República, para que faça 
chegar às mãos do eminente Presidente Itamar Franco as justas rei
vindicações dos numerosos brasileiros que estão sendo impedidos 
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de receber o vale~ gás por incompetência burocrática. 
Sr. Presidente, eram estas as explicações que gostaria de 

prestar, neste momento, da tribuna do Senado Federal. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. 
Senadores, aproveitando a oportunidade de encontrar-se no recinto 
parlamentar o Sr. Ministro da Indústria, do Comércio e do ThriS
mo, e como já tinha a intenção de abordar este assunt~ faço exten
sivo a S. Ex11 o apelo correspondente ao mesmo e que se refere a 
interesse profundo do Brasil e do meu Estado. 

Há tempos apresentei, nesta Casa, uma proposição tornando 
Parque Nacional o Arquipélago das Anavilhanas, situado no rio 
Negro, Estado do Amazonas, nas proximidades de Manaus, a 25 
Km de distância e a meia hora de lancha. 

Sr. Presidente, o Arquipélago das Anavilhanas, segundo de
poimentos de pessoas que conhecem o p:tundo inteiro, é o espetá
colo mais lindo que se pode imaginar. E um conjunto de ilhas pe· 
quenas emaranhadas de vegetação, de orquídeas, de flores de mui
tas espécies, circundadas de praias alvinitentes, na época da seca, 
da vazante. 

No momento em que a pessoa se embrenha naquele emara
nhado, naquele aranhol, é como se estivesse entrando num planeta 
diferente, um lugar encantador, verdadeiramente deslumbrante. 
Salta-se para tomar banho nas águas cálidas do rio Negro e des
lumbra-se com aquela paisagem verdadeiramente fantástica! É 
como se a pessoa se houvesse ausentado do planeta Terra e atirtgi
do uma dimensão superiOr num planeta diferente, mais aperfeiçoa
do, mais lindo, mais puro. 

Por isso, Sr. Presidente, apresentei a proposição que o Sena
do encampou rapidamente, transformando a Estação Florestal de 
Anavilhanas em Parque Nacional das Anavilhanas. O projeto foi à 
Câmara dos Deputados, mas ali está fundeado na Comissão do 
Meio Ambiente. Embora haja boa vontade da parte do Presidente _e 
dos seus integrantes, devido a uma circunstância independente, 
sem dúvida, da vontade _do Presidente e, talvez, da maioria dos 
presentes nesta época de eleições, não tem havido quorum para 
aprovar a proposição, que ali receberá a emenda do Deputado Fá
bio Feldmann, estabelecendo que apenas dois terços sejam trans
formados em Parque Nacional, permanecendo um terço como Es
tação Ecológica, o que não deixa de ser interessante. Tal proposta 
tem a minha concordância e a do Sr. Sílvio Barros, Secretário de 
Turismo do :Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, e 
que foi o inspirador desse projeto quando era Secretário de Turis
mo no Estado do Amazonas. 

Sr. Presidente, faço um apelo desta tribuna ao Sr. IVfinistro 
da Indústria, do Comércio e do Turismo, Elcio Alvares, nosso que
rido companheiro, que acaba de se retirar deste plenário, mas ain
da se encontra no recinto do Senado. no sentido de que agilize a 
regulamentação e o cumprimento do estabelecido na legi~lação, o 
que, com toda a certeza, irá acontecer logo após a tramitação na 
Câmara. - -- - -

Ao mesmo tempo, apelo para as doutas comissões da Câ
mara Baixa, a chamada Câmara do Povo. no sentido de que agilize 
o julgamento dessa proposição, que muito ·mreressa ao AmazonaS 
na parte de_turismo. 

O Amazonas ê uma verdadeira pátria para o turismo. Ali 
existem recantos verdadeiramente mágicos, fantásticos, maravilho
sos. Na época da vazante, erguem-se as praias como dunas no 
meio do rio, e a revoada das gaivotas, o barulho das aves aquáti
cas, é uma verdadeira festa. 

Lembro-me de quando subi em lancha pelo rio Solimões até 
o Peru e a Colômbia, e tentava colher ovos de gaivota nas: praias 
do Solimões, era uma guerra: as gaivotas embicavam violentamen
te contra a minha cabeça e era preciso usar chapéu e batalhar, sob 
pena de ser bicado por aquelas aves. Sem falar nos ovos de tartaru
ga, que calcamos com o pé ·até sentir onde estã o ninho. Quando se 
é inexperiente, o caniinho é escavar ali e encher uma lata de quero
sene com aqueles ovos saborosos, o que é um crime terrível. por
que a tartaruga, ao crescer, é deliciosa. e se encoiltra ameaçada de 
extinção. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Exame penniteumaparte? 
O SR. AUREO MELLO - Concedo o aparte ao nobre Se

nador Ney Maranhão, meu querido Líder. 
O Sr. Ney Maranhão -Semidor Aureo Mello, n~ta manhã 

V, Ex a aborda um assunto de grande importância e -que interessa a 
todos nós brasileiros: o fato de que, apesar de ser de grande impor
tância, o Governo não tem dado atenção devida ao _turismo naci~
nal. Nós sabemos, Senador Aureo Mello, que hoje o turismo é 
uma das maiores indústrias do mundo; é um dos maiores negócios 
em termos de captação de divisas para as nações. Na Europa; pai.: 
ses como Portugal, Espanha, França. Alemanha, Suíça aproveitam 
e exploram ao máximo, utilizando propagandas muito competen
tes, mostrando paisagens maravilhosas como as que temos qui no 
Brasil e que V. Ex a acabou de citar. Não há, na face da terra, um 
fenômeno como o que temos na sua Amazô.tifa: -ó enc'ontro das 
águas. É tão nítido esse encontro que, se foSse possível, colocaria
nios o pé em Uma metade, na ãgua escura. e o outro, na outra me
tade, na ãgua mais clara. Não existe, em todo o mundo, belezas na
turais maiores do que as do Rio de Janeiro. V. Exa e eu, quando tí
nba.J)lOS ainda os cabelos: escuros, representando a ~!lÍa ~ 
Pernambuco. respectivamente, na Câmara dos DeputadoS, conhe
cemos o Rio de Janeiro daquela época. Nossas praias, S-eri.ador 
Aureo Mello, são belíssimas! Quando saímos daqui para_ Visi4U' 
outros países, pensando que encontraremos coisas iguais- ou pare
cidas, ficamos decepcionados. Em Saint Tropez, por exemplo, 
para deitarmos na areia da praia precisamoS de um colcbonete, 
porque a areia é grossa. Só hã uma cidade no mundo parecida com 
o Rio de Janeiro, a qual conheço- já fui por volta de oito vezes a 
convite do Governo da China Popular e de Formosa - Hong Kong, 
mas não tem o Pão de Açúcar. A China Popular, calada, quieta, 
sem fazer propaganda, hoje, jã passou em turismo a EUrOpâ; á baSe 
turística, os hotéis que eles estão construindo são maravilhosos, 
possuem dois mil apartamentos, categoria Cinco estrelas, como 
poucos no Brasil- Caesar Park, Maksoud -, coisas maravilhosas, 
onde eles mosttam a sua história. A história da Chinã. se confunde 
com a do Egito. Quando visitamos .,_os museus da Europa- Prado, 
Louvre - conhecemos peças que possuem 3.000 A.C. Então, esses 
paíseS-dão atenção ao tUrismo; nós não damos. Não entendo a for
mação da nossa imprensa. Quando ocorreu aquele assalto no Ot
hon Palace, no Rio de Janeiro, houve um grande destaque na im
prensa nacional, que foi transciitó na irilPrensa interhãt-ional. Um 
amigo meu, Deputado, ex-Senador, Wilson Campos, foi roubado 
em um hotel cinco estrelas em Madrid. Lá, como nos Estados Uni
dos e em qmilquer outro país, a imprensa se encarrega de_ abafar 
essas notícias para que elas não saiam das fronteiras do país, por
que atrapalham o turismo. Entretanto, não foi o caso do Rio de Ja
neiro. Veja V. Ex a, fazem muita propagarida contra o Rio de Janei
ro, contra São Paulo, contra as nossas capitais. Senador Aureo 
Mello, matança e assalto existem em todo o canto - em alguns lu
gares mais e em outros menos. Em Los Angeles, em Nova Iorque, 
após às 22 horas, hã certos bairros em que não pode entrar; se en· 
trar, fatalmente será assaltado- e, note bem, em um país do Pri
meiro Mundo, os Estados Unidos. Mas nós, aqui, fazemos questão 
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de criar um estardalhaço. Em nossa Faculdade_ Direito de Pernam
buco, a mais tradicional do Brasil, há quadros maravilhosos, mu
rais, enfim, um acervo tal que não há dinheiro que pague. Mas, Se
nador Aureo Mello, os vândalos, que não têm o que fazer, lá entra
-..w.. Nâ.v 1~speitam. nada: estátua.~ igrejas e ne_m mesmo respeifa
ram a Faculdade de Direito. Estou falando tudo isso, aproveitando 
o discurso de V. Ex• no contexto do turismo, porque, quando o tu
rista chega aqui e se depara com essas situações, fica Ílb.ptessiona
do com a falta de educação e pelo descaso do Governo para com 
os seus monumentos. Mas a coletividade também é culpada; essa 
gente é culpada. Na próxima semana, apresentarei um projeto exa
tamellte igual ao de Cingapura:; refiro-me ao caso daquele america
no que, em companhia de uma corriola, começou a qUebrar os vi
dros dos carros e fazer pichações com sprays. V. Exa viu quão 
grançle foi a reperCussão: pareCia-que· à mundo iria se acabar. O 
próprio Presidente Bill Ointon intercedeu cm favOr desse rapa7J
nho mal-educado, que a família não educou. Há duas _maneiraS de 
se educar, Sr. Senador: pelos bons modos e no cacete. Um amigo 
meu, Dr. Raymond Tan, um dos maiores _empres-áriOs de Cingapu
ra, estará, até o fma.I do mês, em Pernambuco assinando uma Carta
de Intenção. Ele irá investir 3,5 milhões de dólares na COPESA, 
além de investir em outras 180 cidades. Como .. me dou nn.iito bem 
com aquela área chinesa:, estou pedindo do Congresso e do povo 
de Cingapura o projeto deles para enquadrar, aqui, o nosso Brasil, 
utilizando, inclusive, especialistas em artes marciais a ftm de apli
car o mesmo castigo a esse rapazinho que pichou a F~culdade de 
Direito de Pernambuco. Uma chibatadazinha bem aplicada, dei
xando marcas, é o suficient~ para- que ele nunca maiS se-esqueça 
que seu ato desmoraliza a família, a -socíCdade. Portanto, temos 
que dar um basta. Nos Estados Unidos, Senador Aureo Mello, a 
rnaioria:-aa ·popUlação já está serisível a esse tipo de castigo. A Ca
ifómiâ. quer voltar a adotar a lei da chibata ne_stcs irresponsáveis. 
/ou apresentar, com muito prazer, esse projeto, porque ele garan

tirá-a: segurança e o respP-ito dos brasileiros aos turistãs qtie nos vi
sitam: nosso País, Senadór, terrium-pasSado a zelar. Portanto,~pa
rabeniz , Exa por seu pronunciamento em defesa do turismo. da 
ecologia, de tudo que existe de bom neste País, que não sabemos 
aproveitar e dar valor. Obrigado a V. Ex11 

- • 

O SR. AUREO MELLO - Agradeço, nobre Senador Ney 
Maranhão. No que concernente aos picbadores, V. Ex• talvez não 
saiba que um deputado americano já apreseritou, taillbém, um pro
jeto de_ lei estabelecendo chibatadas nas 7;egiões g~úte~ d~sses_dis
tintos anárquicos quC, pelas noites afora, acabam com a -estética c 
com o· esforço daqueles que erguem seus prédios, mandam fazer 
suas pinturas e, o pior de tudo. tlUHndo agem como vindalos. Não 
sabia o que tinha acontecido na Faculdade ele. Direito _de_ Recife. 
Eles chegaram a alcançar os quadros? _ _ 

O Sr. Ncy Maranhão- Senador, todos os quadros da Fa
culdade de Direito de Pernambuco, de Presidentes dos Diretórios, 
Diretores da Faculdade, pessoas de maior respeito, todos foram 
pintados, jogaram spray. Isso é o ftm. Temos que dar uma solução 
a esse problema, que só vai, Senador, na chibatada ou na vara de 
bambu. Sou pela vara de bambu. porque fica a marca- c o sujeito 
nunca mais esquece aquilo que fez de errado. 

O SR. AUREO MELLO -V. Ex' tem razão. Um indiví
duo que faz uma coisa dessa pode ser igualado a um bicho. a um 
animal, porque. absolutamente, não tem a menor noção daquilo 
que está fazendo, é um ser que, realmente, merece a mesma corre
ção aplicada a qualquer animal que tente destruir alguma coisa ou 
até a vida das pessoas. 

Realmente, é uma doença universal, que teria de ser tratada 
também pelos psiquiatras. 

O Sr. Lourival Baptista- V. Exft permite um parte, cmi-

nente Senador Aureo Mello? 
O SR. AUREO MELLO -Com muita honra, meu querido 

Senador Lourival Baptista. 
O Sr. Lourival Baptista- Estou ouvindo V. Exa com mui

ta atenÇão. Estava erifméU gàbinetc e oUvi ó discurso de- V. Exa. 
Ouvi, depois, o aparte do eminente Senador Ney Maranl:lão. Voltei 
ao plenário. Quero dizer que estou solidário com V. Exa e com o 
Senador Ney Maranhão em gênero, número e caso. Hoje, Senador, 
há falta de respeito; ningu-ém respeita mriiS- nirigllém, ninguém é 
amigo de ninguém; não sabemos os amigos que temos, com qrieni 
contamos numa hora de necessidade. Hoje, o que há na vida é o 
que estamos vendo aqui no Brasil. Numa hora de necessidade, não 
sabemos com quem contar. Hão sei se ouvi bem, mas V. Ex11 disse 
que tomava ovo de tartaruga ou comia ovo de_ tartaruga? 

O SR. AUREO MELLO -Sim, sim! 
O Sr. Lourival Baptista -Um homem como V. Ex" não 

precisa de ovo de tartaruga, pois sua vitalidade e a do Senador Ney 
Maranhão são eternas; V. Ex•s não precisam de ovos de_ tartaruga-. 
Estou de acordo com V. Exa e solidário as suas palavras. Muito 
obrigado. 

O SR. AUREO MELLO -Muito obrigado, nobre Senador 
Lourival Baptista. . 

Quando garoto, fu,i criado numa região muito pobre, onde 
não havia pecuária, ela era rica cm peixes, a região do rio Guapo
ré; porém. naquele tempo, não em proibida a caça aos quclônios e 
havia realmente uma quantidade fantástica de capitarís, tricajás c 
tartarugas. O ovo da_ tartaruga é saborosissimo, principalmente cru~ 
nunca se coroe a clara. E àquilo, misturado com um pouquínho de 
farinha c açúcar, o caboclo chama de mujangüê; aquele mujangiiê 
dá uma vitalidade incrível às pessoas. 

Completei, este mês, 70 anos e muitas pessoas dizem: -
Como é que você aparenta até ter niCiios idade~ e eu digo: -É por
que eti, quando menino, comia muito ni.Uja.-ngüê c fui alimentado à 
base de _tartaruga. 

A tartaruga é um animal semelhante até ao réptil; ela, quan
do posta na panela, o coração ainda fica palpitando. A carne dela 
custa a morrer e deyido a ser muito saborosa, a população amazõ~ 
nica partiu para cima e quase que extinguiu a CspéCle:-Houve, en
tão, determinações para ser proibida a pCsca dela, a chamada vira
ção da tartaruga, e se instituiu uma figura social muito futeressan
tc, o chamado capitão de praia. Capitão de praia é um caboclo que 
ftca na beira do rio, annado de espingarda; ele mora ali e tehl o ti
tulo de capitão de praia, com direito a mandar bala em quem tentar 
cscariüuncbar nas areias o ovo de tartaruga. E ele manda bala mesmo. 

O Sr. Lourival Baptista- Mais uma vez aparteio V. Ex•. 
Ouço. agora de viva voz, que V. Exa. tomou e comeu muito ovo de 
tartaruga e lembrou sua idade, 70 anos. Eu não lhe dava essa ida
de. Como foi um grande comedor de ovo de tartaruga, acredito 
que V. Ex a terá mais 50 anos pela frente, irá aos 120. Aproveitan
do a oportwlidade, recordo o passado; lembro-me que _o meu avô, 
pai do meu pai, morreu com 121 anos de idade. Na velha Babia 
não havia tartaruga. Vou procurar saber o que ele comia para che
gar a essa longevidade. Com 121 anos, morreu o meu saudoso 
avô, pai do meu saudoso pai. 

O SR. AUREO MELLO -É por isso que V. Ex' tem essa 
juventude es_tampada no rosto, no físico inteiro, porque, realmente, 
descende de uma família de longevos. 

A verdade é que, antigamente, o índice de mortalidade fica
v a em tomo de 60 anos. Hoje em dia, a maioria das pessoas de ida
de ultrapassam os 70 anos. Houve. assim, um aumento no limite 
de vitalidade das pessoas. 

De minha parte, não sei ... , mas se a tartaruga pudesse trans
mitir um pouco de sua vitalidade, que vai aos 100 anos, tenho a 
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impressão de que poderia ter feito jus a isso; porque, quando garo
to, a tartaruga era, por assim dizer, a base da nossa alimentação em 
Santa Fé. Não havia, praticamente, outra comida a não ser o peixe; 
peixe do rio Guapciré-. Realmente, era uma delícia! Lá existem pra
tos fascinantes, inclusive de influência boliviana. 

A Bolívia tem alimentos muito peculiares, como o massaco, 
um amontoado de batatas com carne de sol socado num pilão, ou 
um jabá com banana frita, e num café da manhã não pode haver 
coisa mais deliciosa. Estou despertando as glândulas salivares dos 
presentes. 

O Sr. Lourival Baptista - Senador Aureo Mello, se me 
pennite quero fazer uma retificação. O meu bisavô i:uorreu com 
121 anos, e o meu avô, pai de meu pai, morreu com 104 anos. V. 
EX11 irá lá com o ovo de> tartaruga. 

O SR. AUREO MELLO -Deus o ouça. Eu gostaria mes
mo que na vida não houvesse morte, a morte é uma estupidez da 
Divindade. A morte é uma das crueldades que acontece na vida. 
Se realmente o poder Criador quisesse nos proporcionar uma vida 
eterna tenho certeza que ninguém iria recusar. A vida é linda, as 
belezas.da Terra, as belezas do mundo, os sentimentos que nos são 
inculcados e que residem em nossa alma, em nosso coração, são 
realmente maravilhosos. Não há sentimentos mais lindos do que o 
amor e a amizade; são tão bonitos que reproduzem toda a celestia
lidade que porventura exista espalhada nos horizontes infinitos. 

A Terra, com as suas flores, seus rios, suas águas, seus seres 
vivos, é realmente um planeta maravilhoso, onde a vida deveria 
ser eterna, até o ponto em que pela capacidade dos seus filhos pu
déssemos partir para outros planetas, para essas imensas galáxias 
que existem pelo universo afora, e assim conquistarmos, através 
da vida eterna, a certeza de que a morte não existiria. 

Isso porque a morte é um escuro mistério que ninguém con
seguiu devassar; até hoje ningUém fx'de dizer, em sã consciência, 
que entendeu o que é a morte, aquela trágica ocorrência que nos 
destrói e faz apOdrecerem os órgãos do nosso corpo e faz, sobretu
do, desaparecer aquela presença espiritual, a vida, que possibilita a 
pessoa' municiai os seus seriieJhantes com informações, com mani
festações gra~iosas, com coisas realmente edificantes e gloriosas. 

A propósito, eu ainda sofro amargamente a perda da minha 
querida filha, Neomênia, há oito meses._ Ontem, estava pensando 
sobre a extinção daquele corpinho encantador e maravilhoso e, ao 
mesmo tempo, recordando coisas do espirita deixadas por ela que 
sobrevivem na nossa memória. Lembrava-me, par exemplo, das 
cantigas de reclame que ela deturpava. Isso era realmente uma coi
sa sui generis e hilariante. Essa foi a contribuição espiritual que 
ela nos proporcionou. Mas, feito esse protesto Contra a morte, que 
é uma aziaga, ceifadora - a Parca, de quem diziam os gregos -, 
prossigo a respeito do tal projeto das Anavilhanas que quase ficou 
para trás. 

O assunto de turismo é de tal envergadura, é tão grande e 
monta tamanha amplitude que ele esconde, por assim dizer, qual
quer iniciatiVa isolada. O turismo, em cada Estado brasileiro, po
derá ser uma fonte de enriquecimento fantástiCa, desde que haja 
uma montagem adequada de publicidade, de comunicação, de fa
cilidade e segurança nos meios de transportes e na garantia de vida 
dos visitantes. 

Eu, por exemplo, que sou um grande viageiro de navios, 
quando passo pelo mar, na beira do Brasil, vejo as praias alvíssi
ma.S do Nordeste, fico deslumbrado. Penso que não existem praias 
mais brancas do que aquelas que constituem o litoral do Rio Gran
de do Norte, da Bahia, de Pernambuco, da Paralôa e de outros Es
tados por onde o navio vai passando, quase rece_bendo os sinais se
mafóricos daqueles espelhos de terra que são as areias situadas, 
com uma moldura maravilhosa, na beira do mar. 

No entanto, sabemos que o turismo não tem sido devida
mente explorado. Na Amazônia. só a variedade e o colorido dos 
rios já é motivo suficiente para o deslumbramento do turista, onde 
há rios de todas as cores: azuis, negros, brancos, verdes, enfrm, to
dos os feitios. 

Sr. Presidente, V. EX.a, qUe ê um visíonário daquele rio qua
se sáfaro, o Pamaíba- velho monge de barbas brancas se alongan
do ao longe, existente na sua terra adusta -, se for ao Amazonas, 
especificamente, terá todos os motivos para ficar maravilhado. 
Quem não conhece a Amazônia pode dizer que não conhece o 
Brasil; quem não foi atê aquela região enflorestada, onde as águas 
fazem- verdadeiras filigranas, não pode dizer que conhece nosso 
País, porque ali é um Brasil diferente, especial, singular. Além de 
tudo isso, aparecem, como se fossem oásis dentro da normalidade 
daqueles rios e terras, fenômenos fantásticOs que são os arquipéla-
gos. 

o arquipélago das Anavilbanas é lindo, a ponto ·de a sra 
Carla, esposa do nosso querido companheiro Carlos De 'Carli, que 
conhece o mundo, dizer-me que nunca viu uma coisa mais linda. 
Imaginem quando a esposa do nosso colega chegar ao Município 
de Barcelos, no alto rio Negro, onde existem, mais adiante, as ca
tadupas, as cachoeiras de São Gabriel que são taças espumantes de 
um verdadeiro champanhe de águas, o que deslumbra as pessoas. 
Quando chegar a esse noVo arquipélago, verá que 40% da vegeta
ção de suas ilhas é de orqUídeas -as ilhotas são povoadas e flori
das de orquídeas numa proporção de até 50%, o que Tea.Imente da
ria uma sensação de a pessoa ter transposto as portas do céu. 

No entanto, nosso turismo está insipiente. 
Estive conversando co!n o Sr. Ministro da Indústria, Co

niéi"cio e do TurismO. -S. Exa_ me disse que, inclusive, falou com 
Silvio Barros: que é Secretário de Turislno e foi S"ecretário de Tu
rismo do Amazonas, que o turismo é algo que vai ser eÕ.Ú.rado 
muito a sério por S. Ex. a que, realmente, é um dos luminares desta 
Casa pela qual é apaixonado e, ao mesmo tempo, é um dos melho
res Ministros que o Sr. Itamar Franco em-boa hora soube colocar 
ali. · 

Sr. Presídente. muito obrigado por essa oportunidade feliz 
de poder falar pela manhã. Eu sou um noitibó inveterado e dificil
mente apareço em horas tão matinais. Mas, Sr. Presidente, é um 
prazer estar aqui, porque estamos dialogando e divagando sobre 
temas realmente comoventes e edificantes, temas que sensibilizam, 
que tocam direto o nosso coração e a nossa alma. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS: 
Albano Franco - Alexandre Costa - Aureo Mello - Gerson 

Camatâ- Gilberto Miranda- Henrique Almeida- Hugo Napoleão 
-João Rocha- José Paulo Bisol- Magno Bacelar- Mansueto de 
Lavor- Maurício Corrêa- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado o 
período destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 23 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Em virtude da falta de quorum, deixam de ser apreciados 

os itens de 1 a 15 da pauta, todos em fase de votação. 

São os seguintes os itens adiados 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 44. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375. VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
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n' 44, de 1993 (n' 250193 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO INDEPENDENTE 
L IDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên~ 
cia modulada na cidade de Lajeado, Estado do RioGrande do Sul, 
tendo ~ 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à CorriiS~ 
são de Educação: · . ---

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, fivo-
rável ao projeto; ~ 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIJI, do Regimento lntemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de DCcret9 Legislativo 
n' 45, de 1993 (n' 253193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à_ Rádio Capirizal Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidede de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiçãoª- Comis-
são de EducaçãO: - - -

- {
0 pronunciamento: Relator: Senador Amir L,.ando, fiiVo

rável ao projeto; 
- zo pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
siÇão. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vill, do Regimento lntemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 46, de 1993 (n°_248193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada ã- Rádío Fraternidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüencia 
modulada na Cidade de Araras, Estado de SãQPaulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substitui-ção cà ComisSãO 
de Educação: - - - , 

--1° pronunciamento: Relator: Senador Alvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nOs termOs do 
art. 375, VIJI, do Regimento Jntemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
. n' 48, de 1993 (n' 264193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para 

'explorar serviço de radiodifusão sonOra em freqUência modulada 
na Cidede do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em PJ.enãrio, Relator: Senador _Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- zo pronunciamento: pela regularidade dos ates e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA11YO N' 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VITI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto 00 DeCreto Legislativo 

n' 49, de 1993 (n' 273193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pemiissão da Rádio Litoral Ltcla. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
·são" de Educação. 

- 1" pronunciamento: Relator:_ Senador Amir Lando, favo· 
rável ao projeto; 

- 2" pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

·:...6...: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos tenp.os do 

art. 375, VIJI, do Regimento Jntemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 52, de 1993 (n' 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão Qq.torgada à Rádio_ Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em crida-média 
na Cidade de San, ta Helena, Estado do Paraná, _tendo 

Pareceres "faVoráveis, proferidos em PleD.ã.rio, em substitui
ção à Comissão de Edu~ção: 

-1° pronunciamento: Relator: SenadorNey MaianliãO; 
- 2° pronunciamento: Relator; Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procecpmentos concernentes à _propo
sição. 

-7~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"55, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

arL 375, VIJI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegislaJ,ivo 
n' 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos Ltda. para explorar serviço de radiodif1,1são sonora em onda 
média na Cidade _de Floriano, _Estado do P~uf, tendo 

Parecer faVofável, profúidô em Plenário, Relaior: Senador 
Ney Maranhão, em substi~ção à Comissão de Edu~~~o. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 7, DE 1994 

(Incluído em O:c@m do Dia nós termos do 
art. 375, VIJI, do Regimento lntemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n'7, de 1994 (n' 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que. renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dede de T!mbó, futado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido el:n Plenário, Relator:· Seilador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos ·do 

art. 375, VIJI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ProjetO de Decreto Legislativo 
n'9, de 1994 (n' 301193, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário; Relator: Senador 
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Dirceu Carneiro, em-sll?stituição à ComisSãO de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, V111, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Novo HamburR 
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui-
ção à ComissãO -ae Educação. - --

- 1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo
rável ao projeto; 

- 2° proi:mnciamcnto: Relator: Senador Meira FiJho, pela 
regularidade dos_ atas e procedimentos_ concernentes â. proposição. 

11 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vffi, do Regimento Intem_o) 

Votação, em turno Unico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputa<!os), que aprova 
o ato que renova·a permissão outorgada à S.A. RADIO VERDES 
MARES, para explorar serviço de radiodifuSão -sonora -em fre
qüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
DirceU Carneiiõ, em substituição à Comissão de -Educãção. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão_sonora em freqüência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Meira Filho, em substituição à Comissão de EducaçãO: 

- r pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposiçãQ. 

13 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1&, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, cm turno ónico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 18, de 1994 (n° 252/93, na-Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO ARAGUAIA 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Araguaína, Estado do rocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos PatrocíniO, em substituição à ComissãO de Educação. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

D.0 19, de 1994 (n° 254193, na Câmara dos Deputados), que aprovA 
o ato que renova a concessão outorgada à TV TOCANTINS 
L IDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imag~nS 
(televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de EdUcação. r 

15 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

arL 375, VID, do Regimento tntemo) -

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegislatiVo 
n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), "que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
Vale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sonora ê~ 
freqilêllcia modulada, com ftns exclusivamente educativos, na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de .Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação. -

· O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O item '6 é 
retirado da pauta, de acordo com o art. 175,letra "e", do Regimen~ 
to Interno. 

É o seguinte o item retirado: 

16 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 199"4 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO .. MON
TANHÊS DE BOTELHOS LIDA. para explorar serviço de radio: 
difusão sonora em onda média na Cidade de Botelhos, Estado de 
:Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educa.;, 
ção) . -- --- - . -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O item .17 
deixa de ser apreciado nos termos do art. 375, Vlll, doR~gimen~: 

É o seg.linte o "item cuja apreciação flca sobi'es~: _·-

17 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE Y994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, ''b". do Regime~to In_tem0) -

Votação, em turno único, do Proje~o -de Lei da C~ara~n° 
16, de 1994 (n° 2.248!91, na Casã d_e origem). que regulamenta O 
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviçOs notari3.iS 
e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n° 132. de 1994, da Comissão de Constituição, Justi .. 

ça e Cidadania, favorável ao Projeto com EID.endas n% 1 e 2 .:.. 
CO, de redação, que apresenta; 

-de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em subSti
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelare-
jeição das emendas noS ~a 26, de Plçnário. , 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 18: 

OFÍCIO W S/50, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, ''b", do Regimento Interno) , . 

Oficio n° S/50, de 1994, através dO qual o Gov;,r, 
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no do Estado de Minas Gerais solicita autorização para 
emitir Letras Financeira." dri Tesouró ao Estado de Mi
nas Gerais ---LFrMG, cujos recursOs Serão destinados 
ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 2° 
semestre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Aureo Mello para proferir parecer em substituição 
à Comissão de Assuntos EcOitõmiCos, sobre o Oficio "S" n° 50, de 
17.06.94, do Sr. DiretOI do Banco Central do Brasil, solicitando 
autorização do -senado Federal para a emissão de Letras Financei
ras- do Tesouro do Estado de Minas Gerais - LFfMG, com base na 
Resolução n• 11, de 1994, do Senado Federal. 

1
• O SR AUREO MELLO (PRN -AM. Para proferir pare-

cer.)- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, o Senhor Diretor do 
Banco Ceiítral do Brasil encaminhou a_ esta Oi.sà. mediante Ofício 
"S" n° 50, de 1994, pedido de autorização do Senado Federal pira 
emitir LetraS F•nanceira:s ·do Tesouro do Estado de Minas Gerais 
(LFTMG), cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mow 
biliárla do estado, vencível no 2°semestre cfe 1994, - · 

, O pleito encontiawse adequadamente instruído quanto à dow 
cumentaçãci ·encaminha,da ao Senado Federal, nos termos dos arts. 
2°, 13 e 15 da recémweditada Resolução n° 11, de 1994, do Senado 
Federal, que dispõe sobre limites globrus e condições para as ope
rações de crédito interno e ex temo dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos MuniCípios e suas· autarquias, noS quaiS se inclui o lança-
mento de títulos de dívida mobiliãria. -

O Banco Central do Brasil emitiU Parecer DEDIP/DIARE-
94/892, infori:nando que o pedido de autorização enquadra:...se rios 
limites estabelecidos na supracitada Resolução. Assim, o Estado 
de Minas Gerais ·apresenta capaCidade de pagamento sufic-iehte 
para a rolagem de parte de sua dívida mobiliária, uma vez que suas 
receitas ·são ·suficientes para a cobertura de suas despesas corren
tés, já incluídas as destinadas aos pagamentos dos encargos fman-
ceiros referentes à rolagem pretendida. -

Por seu turno, a Emenda ConstltuCiónal no 3, de 1993, em 
seu artigo 5°, assegura a emissão de títulos públicos pelos Estados, 
quando destinada ao refmanciamento de seu principal devidamen
te atualizado, o que corresJXmde ao pretendido pelo Estado de Mi
nas Getais. _ 

A regulamentação d_Q_conceito de ''principal atualizado'' é 
feita pela Resolução n° 11194 em seus artigoS 15 e 27 que, de acor
do com a apuração do Banco Central do B:r_::!sil._ permite ao Estado 
de Minas Gerais o pe:rCeritual-de 96,1% para rolagem de sua dívida 
mobiliãria venCivei jj(f2° semestre/94 e, conseqüentemente, ores
gate de 3,9%. 

Dessa forma. a emissão pretendida será realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade_: a ser defmida na data~ resgate dos títulos a 
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6°-do art. 15 da 
Resoluçãon° 11, de 1994, deduzida a parcela de 3,9%. 

b) modalidade: nominativa-transf~rível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro-

LFr, criadas pelo Decreto Lei n• 2.376, de 25.11.87; 
d) prazo: de até 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$ 1,00 
f) caracterlsticas dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
511812 1.7.94 15.570.001 
511826 1.7.94 48.747.718 
51!812 1.8.94 25.015.337 
511826 1.8.94 21.636.040 

511812 
511826 
511826 
511826 
531826 
740.982716 

1.9.94 
1.9.94 
1.10.94 
01.11.94 
OL12.94 

41.584 
86.272071 ~ - - ~~ 

Ü7.654.674 . 
158.094.080 
267.951.21! 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 
Colocação 
4.7.94 
1.8.94 
1.9.94 

Vencimento 
1.7.99 
1.8-99 
1.9.99 
1.10.99 
1.11.99 
1.12.99 

Título 
511823 
511826 
511826 
511823 
511826 
511826 

Data .. Base 
4.7.94 
1.8.94 
1.9.94 

-4.10.94 
~l.ll.94 

1.12.94 

~ 4.10.94 
1.11.94 
1.12.94 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução D0 565, de 20.09.79, de Danco Central; 

i) autorização legislativa: D~:X:reto n° 29.200, de 19.01.89; 
Resolução n• 1.837, de 23.01.89;~ Lei n• 9.589, de 09.06.88. 

Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado de Minas 
Gerais encontra~se de a_corQ.o com o que preceitua a ConstitUição 
Federal e a Resolução n° 11194 do Senado Federal, devendo ser 
cOnCedida a autorização para·a iolagem de sua dívida mobiliária 
vencível no 2° semestre/94. nos teilnos apurados pelo Banc'o Cenw 
trai do Brasil, e na forma do seguinte: 

PROJETO DE REsOLUÇÃO N"60, DE 1994 ~~ 
Autoriza o Estado de Minas. Gerais a emitir 

Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas 
Gerais--LFTMG, cujos recursos serão destinados ao 
giro da Divida Mobiliária do Estado, vencível no 2° 
semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Estado de Minas Gerais aut.orizado, nos termos 

da Resolução n° 11. de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais- LFI'MG, cu
jos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Esta
do, vencível no 2° semestre de 1994. 

Art. 2° A emissão deverá ser_ realizada nas seguintes condi-
ções: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos_ títulos a 
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do ~,· _l_.S_ 4a 
Resoluçãon• 11, de 1994, deduzidaa parcela de 3,9%. · 

b) modalidade: nominatlvawtransferíVel; 
c) rendimento: igual ao das_ Letras Financeiras do Tesçgro-

LFr, criadas pelo Decreto Lei n• 2.376, de 25.11.87; ~ 
d) prazo: de até 5 (c_inco) anos; 
e) valor nominal: R$ 1,00 
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
511812 1.7.94 15.570.001 
511826 1.7.94 48.747.718 
511812 1.8.94 25.015.337 
511826 1.8.94 2!.63EOAO 
5!1812 1.9.94 41.584 
5!1826 1.9.94 86.272.071 
511826 1.10.94 117.654.674 
511826 1.11.94 158.094.080 
531826 1.12.94 267.951.211 
740.982.?16 

g) previsão de colocação e vencirilento dos títulos a serem 
emitidos:_ -- -
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~Coloalção Vencimento Título Data-Base 
. >04.07.94 !.07.99 511823 4.07.94 
:oi.08.94 1.08.99 511826 1.08.94 
'01.09.94 1.09.99 511826 1.09.94 
:04.10.94 1.10.99 511823 4.10.94 
,QI.U.94 1.11.99 511826 "!.!l.94 
01.12.94 1.12.99 511826 1.12.94 

b) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
' 11105 da Resolução n° 565, de 20.09 .79, do Banco Central; 
,: I) autorização legislativa: Decreto n° 29:200; de 19.01.89; 
;R~solução n° 1.837, de 23.01.89, Lei n° 9.589, de 09.06.88. 

Art... 3° O prazo n1áXimo para ó exercício da presente auto
~rWiçlio é de 270 (duzentos e seteata) dias contados a partir da sua 
'publicação. l Art. ~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
ciiÇió. 

· O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 

1cmclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 6_0, de 1994, 
·.que autoriza o Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras 
'do Tesouro do Estado-:.- LFfMG, cujos recursos serão destinados 

1
ao giro da Divida Mobiliária do Estado de Minas Gerais, vencivel 
no2"semestre de 1994. 

: A Presidência esclarece ao Plenário que, -durante a discus-
:, sio, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Bm discussão o projeto, em turno 'ú.riiCo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

~ A votação da matéria fica adiada nos termos do art. 375, 
, vm, do Regimento Interno. · · 
. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 19: 
'. 
! 

' 
OfÍCIO N" S/52, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos te_IlilO~_ do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Oficio n° S/52, de 1994, atravês do qual a Prefei
tura Municipal de São Paulo solicita autorização "para 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município -
LFTMMSP, cujos recursos serão destinados ao giro da 

. Dívida Mobiliária da Prefeitura. vencíVel no 2° semestre 
de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos) 

i , Nos termos do arL 140, a, do Regimento Interno, designo o 
:loobre Senador João Rocha para proferir parecer, em substituição à 
\Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Oficio S/52. de 1994, 
fdo Sr. Prefeito de São Paulo, solidtando autorização do Senado 
Federal pàra a emissão "de Letras Financeiras do TesourO da Pre

: feitura de São Paulo- LFTM-SP, com base na Resolução n° 11, de 
, 1994, do Senado Federal. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFI..-TO. Para emitir parecer.)
-~sr. Presidente, St's e Srs. SeD.adores, o Senhor Prefeito da cidade 
'de SiO Paulo encaminhou a esta Casa, mediante Oficio "S" n° 52, 
:de !994, pedido de autorização do Senado Federal para emitir Le
tras F'manceiras do Tesouro da Prefeitura de São Panlo (LFTM

-SP), cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
;·do bl.lUI.~cipio, vencível no Z' semestre de 1994. 

O pleito encontraMse adequadamente instruído quanto à doM 
Cllmmtação encaminhada ao Senado Federal, nos termos dos arts. 

· ZO, 13 e IS da recém-editada Resolução n° 11, de 1994, do Senado 
. 'Federal, que dispõe sobre limites globais e condições para as ope· 
~rações de crédito interno e externo dos Estados, do DistritO Fede
ral, dos Municípios e suas autarquias, nos quais se inclui o lança

) meDto de ti tu los de dívida mobiliária. -
O Banco Central do Brasil emitiu Parecer DEDIP/DlARE-

f 

94/911. informando que o pedido_de autorização se enquadra nos 
limites estabelecidos na supracitada Resolução. Assim, a Prefeitu
ra de São Paulo apresenta capacida~ de pagamento suficiente 
para a rolagem de parte de sua dívida mobiliária, uma vez que suas 
receitas- são sufi.cif;ntes para a cobertura de suas despesas corren
tes, incluídas aS-des~ aos_ pagamentos dos encargos fmancei
roS referentes à rolagem pretelldida. 

Por seu turno. a Emenda Constitucional n° 3, de 1993, em 
seu artigo 5°, assegura a emissão de títulos públicos locais, quando 
destinada ao refmãriciã.Dieiito de seu principal devidamente atuali
zadO, o que corresponde ao pretendidO pela Prefeitura de São Paulo. 

A regulamentação do conceito de "principal atualizado11 é 
feita pela Resolução n° 11/94 em seus -artigos 15-e 27 que, de acor
do com a apuração do Banco Central do Brasil, permite à Prefeitu
ra de São Paulo o percentual de 88;00 %para a rolagem de sua dí
vida mobiliária vencível no 2° semestre/94 e, conseqüentemente, o 
resgate de 12,00%. 

Dessa "forma, a emissão p:i-etendida será realizadã. nas Se
griiiltes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a 
serem substituidos, atualizãdos nOs termos- do § 6°-do art. 15 da 
Resoluçãon° 11, de 1994, deduzida a parcela de 12,00%. 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das -~t.tas Fmanceiras do Tesouro-

LFf, criadas pelo Decreto Lei n° 2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: de atê 3 (três) anos;· 
e)valornontinal: R$1,00 
t) características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
691081 01.09.94 2.709.034.409 
691095 01.09.94 11.980.422.222 
691081 01.10.94 3.199.785.615 

·· o9l079 M.IC9-r 4.õ"1"7:255.603 
691081 . 01.12.94 5.188.881.911 
691095 01.12.94 5.127.443.500 

TOTAL 32.222.823.260 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 

emitidos: 
Colocação Vencimento Título Data-Base 
01.09.94 01.09.97 691096 01.09.94 
04.10.94 01.10.97 691093 04.10.94 
01.11.94 01.11.97 691096 01.11.94 
01.12.94 01.12.97 691096 01.12.94 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20.09.79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Decreto n° 27.630, de 26~01-89. 
Em conclusão, o pleito encaminhado pela Prefeitura de São 

Paulo encontra-se de acordo com o que preceitua a Coo.stituição 
Federal e a Resolução n° 11/94 do Senado Federal, devendo ser 
concedida a autorização para- a rolagem de sua dívida mobiliária 
vencível no 2° semestre/94, nOs teim.os apurados pelo Banco Cen
tral do Brasil, e na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 61, DE 1994 

Autoriza a Prefeitura de São Paulo a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro da Prefeitura de São Paulo
LFfM-SP, cujos recursos serão destinados ao giro da 
Dívida Mobiliária da Prefeitura, vencível no 2° semestre 
de 1994 . 

O Senado Federal resolve: 
Art. I 0 É a Prefeituia de São Paulo autorizada, nos termos 

da-Resolução n° 11. de -1994,-do Senado Federal. a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro da Prefeitura de São Paulo - LFTM-SP 
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cujos recursos serão destinados ao _giro da Dívida Mobiliária da 
Prefeitura, vencível no 2° semestre de 1994. 

Art. 2° A-emissão deVerá ser realizada nas seguinteS condi-
çoos: - - - --_ 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a 
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resoluçãon° 11, de 1994. deduzida a parcela_de 12,00%. 

b) modalidade: nominatiVa-ti'aD.sfeiível; _ _- -
c) rendi.i:nent.O~ igual ao das Letras FinanceiraS-do Tesouro

LFT, criadas pelo Decreto Lei n° 2.376, de 25-11-87; 
· d) prazo: de atê 3 (três) anos; 

e) valor nominal: R$1,00 
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

Títúlo Vencimento Q_q_auJic:laife 
691081 01.09.94 2.709.034.409 
691095 01.09.9~ I !.980.472.222 
691081 -01.!0.94 3.199.785.615 
691079 01.!1.94 4.017.255.603 
691081 01.!2.94 5.188.881.911 
691095 01.12.94 5.127.443.500 -

- TOTAL 32.222.823.260--
g) previsão de colocação e venc_ii:ne_nto dos títulos a serem 

emitidos: - - - - - - -
'Colocação Vencimento Título Data~Base 

01.09.94 01.09.97 691096 - - 0_1.09.94 
04.10.94 0!.10.97 691093 04.10.94 
0!.11.94 0!.11.97 691096 01.11.94 
0!.12.94 01.12.97 691096 0!.12.94 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos de Resolução D0 565, de 20.09.79, do Banco Central; 

i) autoriZação legislativa: Decreto n° 27.630, de 26.01.89. 
Art. 3° O prazo máximo pata: o exercício-da presente autori

zação e de 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir da sua 
publicação: · · . _ 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

É a se~inte aredação aprovada: ·• A'-· 

REDAÇÃO FINAL DO _ . 
PROJETO DE LEI DO SENADO W 132 DE 19:Jl 

Dispõe sobre O depoimento de autoridâdê- Ou 
cidadão perante as comissões -da Câmara ~s !kPu
tados, do Senado Federal e do Congresso Nacional; 

.___,., ' - ~- :·. 

O CongressQNacionalde.çreta; . . .. ·····-'·--.;,,...,~,!,.r·., 
Art. 1 o o -depoimento de -qUafqtier autoriudade oU cidadão 

perante comissão da Câmara dos DepUtados, .do St=;na.d9 . .f.&~.Wal 
ou do Congresso Nacional obs_errará_Q_ c,lispqs,to nes_ta ~j_. 

Parágrafo Unico. Considera-se_.a.u_toridacle. ·-_p~a, o::, 
desta Lei, o cidadão investídO em função pública ou Cafgg 
de natureza efetiva ou de_ço_nfi~ça,_soÇ_ qualqu,~.r:_ r~gi.ID,e co, 
bem assim o detentor de mandato eletivo que-o" exerce COI~p_.ti!u~ 
lar,suplenteousubstitutoaqualquertituiO: _ ... , . - '•' 
. Art.. 2° Qeliberada, na forma. ""giniep\!11, ~ .n!f_~,ifi.~$ do 
depoimento, a autori~_ ou cidad.ã,o_ s~~ m~êii: ~~~p~~cer 
em dia, hora e local previamente detennma_~. ~_jJJ)._Qg. a 
ciência do fato _3.0 intere.s_iui~o_b_em· C_oi;rio dP'_Çb~~t~:H~ :_, . 

Art. 3° Qi.Ilindo o depoente for fimcionário ·civil, QU. , a 
_comissão o requisitará ao .chefe da :cepartiç~o. ÓQ ~Q.·C<?,tna.ndo do 
coipO que serV)r._ -- , -- ... , -- ___ ~ --.. : ~; ":-~-:~'! ,~ .. -

Art.4° E da responsabilidade da Casa a que _pe~nça a co
missão o pagamento daS"_4eSpesas_ cotri f~onlóÇã<f e,_~~-gw_ia, quan-
do necessárias... . _ . . . . . . . .. -. 

-- - - Parágrafo único. O depoimento prestado ~r~.t~.Q~Jlli$J>~O é 
considerado serviço público, não podend_o a pes~o~t .guando fim
cionário ou empregado, sofrer desconto de vencimento ou salário 
nem interrupção do tempO de serviço J)clõ compareciento. 

Art. 5° ~~ o depoente deixar_ de compar~~er, sem motivo 
justificado, será conduzido na fOilllá do art._ 218 do Código de Pro
cesso Penal, além de responder pelas despesãs decorrentes, sem 
prejuízo do processo penal por crime de_desobediência. 

cação. . _ 
Art.. 6° Q _depoente, depu is de qualificado, declarando o 

nome, a profissão, o domicílio e o estado civj.l, prestará o comprO
misso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 

conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 61~ de 1994, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de SãO Paulo a emitir Letras 
FinariCeiras do Tesouro do Município- LFfM-SP, cujoS recursos 
serão-destinados ao giro da Dívida Mobiliária da Prefeitura, vencí-
vel no 2° semestre de 1994. --

A Presidência esClarece ao Plenário que, durante a discus-
são, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em "discussão o projeto; em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação do projeto fiCa adiada nos termos do art. 375, 

VIIT, do Regimento Interno. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 20: 

Discussão, em turno único, da Redação Final 
(oferecida pela Comissão Diretóra-elil seu Parecer D0 

174, de 1994), do Projeto de Lei do Senado D0 132. de 
!991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que dis
põe sobre o depoimento de _autoridade ou cidadão peran
te as comissões da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal e do Congresso Nacional. 

Em discussão a redação ftnal, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem ·apresentação de emendas, a re-

dação fmal é dada como defmitivaíriéfite aprovada, dispensada a 
votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único. O Presidente da comissão advertirá o de
- poente, que comete_o cri.nie previsto no art. 11 desta Lei e incoire 

na respectiva sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou ocul-
ta a verdade. _ . . • 

Art. T O depoeriie só póderá ser-IDqU:irido sobre os fatos 
pertinentes ao objeto da convocação referidos no art. 20'; riãO S~n
do, entretanto, Obrigado a responder quando se tratar de assunto: 

I- que ~e acarrete grave dano, bem como ão sêu c_ôtiJt!ge 
ou aos seus parentes, conS8ngüineos ou afms, eín Hnha retã o~na 
colateral em segundo grau;- ~- ·._ -.- -,· 

II - a cujo respeito, por estado ou_ profissão, deva guardar 
sigilo, salvo se_, desobrigado pela parte inter~s-sada. :qu~s~~ ~ o 
seu testemunho. 

ParágrafO único. O disposto no inciSo II deste artigo-não se 
aplica quando o dever de sigilo decorrer do ex_ercício d.e. função 
pública, civil ou militar, caso em que o depoimento s·~r~ tom~o 
em sessão secreta. · - · . 

Art. 8° A qualificação e o compromisso; pfeVistOS-nO ·art. 6° 
desta Lei, constarão de termo escrito, que -mdkará a boTa de início 
e tér:in.i.fio do depoimento, a ser assinadO pelo preSidente da Coniis
são e pelo depoente, sendo facultado a este último fazer as retifica
ções julgadas necessárias no :respe-ctivo)~~tó;·quana? _ul~imado, 
com a concord_ância da maioria dos membros da comissàO. · 

Art. 9° Nos casos omissos, aplica-se, subsidiariamente, as 
normas dos Códigos de Processo Civil e Pen~. . 

Art.10. A convocação de Ministros de Estado continua a~-
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ger-se pelas normas vigentes. 
Parágrafo único. A convocação prevista neste artigo abran

ge autoridade que, de acordo com a organização ou estrutura da 
administração pública federal e sob qualquer denominação, nos 
termos da legislação _em vigor, tenha posição hierárquica e atribui
ções equivalentes a Ministro de Estado. -

Art. 11. Constitui crime: 
I- impedir ou tentar impeditr, mediante violência, ameaça 

ou distúrbio, o regular funcioname~to de comissão da Câmara dos 
Dêputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ou o li
vre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros: 

Pena- reclusão de um a três anos e multa. 
TI - fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como 

depoente em Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Fe
deral ou dO Con:grêsso Nacional, ou recusar a apresentação de do
cumentos de que disponha: 

Pena- reclUsão de um a três anos e multa. 
§ 1 o As penas são aumentadas de um terço, se o crime é pra

ticado mediante suborno. 
, ... §" 2°.No caso do_ inciso li, se o crime ê cOmetido com o frm 

de satisafazer interesse_ própriO ou alheio: 
Pena- reclsuão dedois a seis anOs e multa. 

, § .. ~o ~o·casp _qo jpçi_s9 ,ll, o fa~, de~ de. _ser punível se o 
agente, nas setenta e duas horas que se seguirem ~- depoimento, e 
antes do encerramento dos trabalhos da comissão, declarar a ver-
dade nu forinular retrataçãO. " - -

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
: Art. 13. Revogam-se as disposições em Cori.trário. 
'O 'SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 21: 

DiScussãO,- em -tUrno único, da Redãção Final 
(oferecida pela Comissão· Diretora em seu Parecer n° 

;,'· · 163, de 1994)'do Projeto de Lei do Senado n° 146, de 
1992, de autoria da Senadora Júnia Marise, que dispõe 
sobre a inclusão do V ale do Jequitinhonha do Estado de 
Minas Gerais na área de atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE. 

Em discusSão- a redação fmal, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, are-

dação fmal é considerada defmitivamente aprova4a,, nos termos do 
disposto no art 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação fmal aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL N" 146, DE 1992 

Dispõe sobre a inclusão do Vale do Jequitinho~ 
nha do Estado de :Minas Gerais na área de atuação 
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordes
te-SUDENE. 

O Congresso Nacional decreta: __ 
Art. 1 o Para os efeitos da Lei n° 3.692, de 15 de dezembro 

de 1959, fica b Poder Executivo autorizado a incluir na área de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimento d_o Nordeste -
SUDENE, os municípios de Almenara, Araçuai, Bandeira, Berilo, 
Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada do 
Norte, Comcrcinbo, Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas, 
Datas, Diamantina; Divisópolis, Felício- -dos Santos, Felisburgo, 
Francisco Badaró, Itamarandiba, ltaobiin, ltinga, Jacinto, Jequiti
nhonha, Joaíma, Jordânia, Malacacbeta, Mata Verde, Medina, Mi
nas Novas, Montezuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópo-

lis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da Di
visa. Santa Maria do Salto, Santo Antônio Jacinto, Senador Mo
destino Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Turmalina, 
Virgem da Lapa, da região do Vale do Jequitinhonha, do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de sessenta dias. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 22: 

Discussão, em turnO único, do Projeto de Lei -da 
Câmara D0 185, de 1993 (n° 2.398191, na Casa de ori
gem), que acresc_enta parágrafo ao art. 71 da Consolida
ção das Leis do Trabalho - CL T, prescrevendo sanção a 
ser aplicada em caso de descumprimento do disposto no 
caput do referido artigo~ tendo 

Parecer favoráve~ sob n° 119, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais. 

A matéria ficou sobre a mesa durante 5 sessões ordinárias a 
fim de receber emendas, nos termos do art. 235_, inciso ll, letra d, 
do Regimento Interno. 

Ao projeto não forru:P. apresentadas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação do projeto fica adiada riOs termos do art. 375, 

VIU, do Regimento Interno. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 23: 

- - --

PROJETODELEIDO SENADO N°313, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 

lrrt 172, L do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Nelson Wedekin, que con
cede is_enção do Imposto sobre PrcxiutosJndustrializados _ 
- IPI para os veículos destinados ao uso de representan
tes comerciais autónomos. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 

A matéria ficou s_obre a mesa durante 5 sessões ordinárias a 
frm de receber emendas, nos termos do art. 235, inciso ll, lelra f. 
do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
Nos termos do art. 140._ letra b, do Regimento Interno, de

signo o nobre Senador Aureo Mello para proferir parecer em subs
tituição à Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de 
Lei do Senado n° 313, de 1991, que 11concede isenção do Imposto 
sobre Produtos Inqus~alizados - IPI, pard. os veículos destinados 
ao uso de representantes comerciais autônomos. 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, SraS e Srs. Senadores, a proposição em exa
me visa conceder aos representantes comerciais autônomos, mais 
conhecidos como viajantes, o mesmo benefício fiscal já concedido· 
aos motoristas autônomos (taxistas) através da recente Lei 
8.199/91. . 

A simples razão da isonomia tn'butária por si só já jUstifica
ria a extensão do benefício, tendo em vista que ambas as catego
rias profissionais acima citadas utilizam os veículos automotores 
(automóveis, carros) como instrumento de trabalho. 

Por outro lado, conforme bem o explicita o autor do Proje
to, a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
tem contemplado com a isenção os produtos destinados a uso pro
fissional, considerando-se que, ao permitir-se urr. incremento das 
atividades laborais, estimula-se progressivamente o aumento da ar
reCadação tributária. 

Somos, por conseguinte, favoráveis ao presente Projeto de 
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Lei que, além de atender aos requisitos de constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, foi elaborado cotn as cautelas que 
se faze~ necessárias para a concessão do beneficio fiscal, • ais 
como o reconhecimento da isenção pela administração tributária e 
medidas de controle e verificação de seu uso. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer é 
favorável ao projeto. -

A discussão do projeto fica sobrestada, nos termos regiro> 'l

tais, pelo prazo de cinco sessões ordinárias a frm de aguardar o r0-
cebimento de emendas. 

O SR. JOÃO ROCHA -Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala-
vra V. Ex", na forma regimental. _ _ _ _ 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL~TO. Para breve comunica
ção. Sem revisã9 do orador.) -Sr. PreSidente, SI"s e Srs._Senado
res, transmito a satisfação que hoje o País está viVendo pela cúiição 
da Medida Provisória do Real, que nc" oroporcionará um novo 
momento económico, político, e social. Cumprimento o Governo 
Itamar Franco pela edição dessa medida que já trouxe efeitos posi
tivos desde_ o dia da sua implantação, boje; a equipe económiCa 
está coibindo, com rigor, o capital oportunista. o capital especula
tivo. Sabe-se que os especuladores esperavam ter ganho real na vi
rada do dia 1° de julho, em prejuízo do Tesouro e de toda a socie
dade. 

O Govemo está de parabéns, portanto, por- disdplinar a en
trada do capital especulativo em nosso País e ·por buscar, mediante 
essa Medida Provisória,- a estabilidade ecoriõmica, principalmente 
para os que querem produzir. 

Temos certeza de que a sociedade entende- que essa medida 
vem realmente para ficar, para trazer estabilidade, para trazer a 
melhoria de condições de Vida para o nosso JX>VO e motivar a pro
dução, motivar o capital de parceria e evitar que o nosSo País con
tinue sendo o paraíso dos oportunistas, o paraísO- dOs especulado
res, daqueles que querem ganhar dinheiro fácil. 

Queremos o capital de parceriã.. queremos Um País para to
dos os brasileiros! 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 

havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan
do para a sessão ordinária da próxima segunda-feira a Seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 
Qncluído em Ordem do Dia-nos -tCmi6s do 

art. 3(5,,VIll. do RegimentoJntemo) 
Votação, em turno único, do Projeto de D~rctQLegiSlativo 

n° 44, de 199"3 (ii0 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fieciUência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em PJCnário, cm substltuíç-ão à Comis
são de Educação: 

-1° pronunciamento: RelatOr: Senador Aririr LaD.do, favorá-
vel ao projeto; . ~ 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes_ à proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia no termos do 
art. 375, VIll, do Regimento futemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 45, de 1993 (n° 253/93 na Cfunara dos Deputados),' que aprova 
o a~o que renova a concessão outOrgada à Rádio Capinzal Ltda., 
para explorar serviço de radiodifus~- sonora em onda ntédia na ~i~ 
dade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

ParecereS, prOferidos em Plenário, eni SubstituiÇão à Cüiriis-
são de Educação: - -

-1° pronunciamento: Relator: Senador .Amir Lando, favofá~ 
vel ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator:_ Senador Jonas Pinh~ito, 
pela regularidade dos atOS e procedimentos concernentes à propo--
sição. · 

., .. ~ . 
-3- ·. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 :: ' 
Qncluído em Ordem do Dia nos .termos do 

art. 375. VIII. do Regimento futemo). . 
Votação, em turno Wiico; do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 46, de 1993 (n• 248/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fratemi~de 
Ltda .• para explorar serviço-de radiodifuSão_ sonora em freqüência 
modulada na cidade de Araras. Estado de São Paulo, tendo · 

Pareceres, proferido em Plenário, em substituição à Coniis-
são de Educação i - ~; 

- 1 o pronunciameritO: Relator: Senador Álvaro Pach~cO, fà-
vor~vel ao projeto~ -

- 2° pronunciamento: Relator:- Senador Jonas Pinheiro. 
pela regularidade dos atos e procedimentos c'oncementes à propo~ 
sição. · 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 48, DE 1993 

(fucluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375. vm. do Regimento Int~mo)" 

Votação, en1 turno único_. do Projeto de Decreto Legislati~ci 
Il0 48, de 1993 (n° 264/93 na Cfunara dos DeputadC>S), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda., pára" 
explorar serviço de radiodifusão sonoia em freq"üência modulada" 
na cidade do RiO de Janeiro, Estado .do Rio de Janeiro, tendo 

Parec-eres, pro'férldOs em- Ph~nário: em -substitUiçãO à -comi~-
são de Educação: - · - • , 

--1° pronunciamento~ Favorável ao projeto. ~ 

-- 2° pronunciamento: Pela regUiari4ade .dos atos e proce-;-
dimentos concemen~s à proposição. · · - · 

·"". 
-S.~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N"49, DE 1993 c . 
Qncluído em Ordem do Dia nos timilos do 

art. 375, VIII, do Regimentofutemo) 

Votação, em-turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 49, de 1993 (n° 273/93 na Câmara dos Deputados), que aprova· 
o ato que renova a permissão da Rádio _Litoral Ltch., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora· em fieqUência modulada riá. ~idade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à ConUs-
são de Educação: · 

-1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, fãvorá-, 
velao projeto; ___ -:_ ----·~ _ :. , 

. - -.-- -~--~~~· ...... t~ ...... 
-- 2° pronunciamento: Relator: Sena4or Ney Ma~í"!_9,: 

pela regularidade doS atos e proCedimentoS concernentes à propP; 
sição. - ' ; 

' ' ' ! -
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-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ~~2DlU993 

(Incluído em Ordem do Dia nó _termos do 
art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, em turno Unico, do Projeto de Qecreto Legislativo 
n° 52, de 1993 (n° 246/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessãO- õU_{ofgada à Rádio GraD_de Lago 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráVeis; proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Edue3:ção. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão. 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos có.il.cerhentes à propo-
sição. ~:___- -- - - -

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia no termos do 
art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 55, de 1993 (n° 267/93 na Cân:la!a dos Deputados), que aproVa 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora- em onda 
média na cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. -

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7 DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia m:lierrnos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em fumCil.ÍJ.llé(\do ProjetO de Decreto LegislatiVO 
n° 7, de 1994 (n° 308/93 na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda., 
para explorar seiVi.ço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. em substituição à Comissão de Educação. 

-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 9 DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia no teririos do 

art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto -de Decreto Legislativo 
n° 9, de 1994 (n° 301/93 ria Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido_em Plenário, Relator: Senador 
DJICeU CamCiro-,=em SubStiliiição à Comissão de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 10, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ProjefO de Decreto Legislativo 
D0 10, de 1994 (n° 297/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur-

go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui

ção à Comissão de Educação. 
- JO pronUiiciamento: Relator: Senador João França, favorá

v"el ao projeto. 
_ - 2°_ pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho. pela 

regtllaridad~ do~ atos e_ procedimentos concernentes à proposição. 

-11-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11 DE !994 

(Incluído em Ordem do Dia no temi.os do 
art. 37S. VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úíllco, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 11, de.1994 (n° 265/93 na Câmara: dos Deputados), que aprova 
o __ ato que renova a permissão outorgada à S.A Rádio Verdes Ma
res, para exPlorar serviço de radiOdífusão sonora eiD freqüência 
modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Pare'cer faVorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Diiceu Carneiro, em substituiçãO à Comissão de Educação. 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação~ eiD turil.O único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 12, de 1994 (n° 319/93 na CâÍnarados Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à _Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar seiviÇo de radiodifusão sonora em fteqiiência modu
lada na cidade de_Sor_ocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveiS, J>rõfe"ridos em Plenário, Relator: Sena
dor Meira Filho, em substitUição à Comissão de Educação. 

-l0 pr'onundamento: favorável ao projeto. 
--2°- pronunciamento': pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concementes à pi"oposição. · 
-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 
(InCluído em Ordem do bia no termos do 

art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 18, de 1994 (n° 252/93 na Câmara dos Deputados), que aproVa 
o ato que renova· a conces_são outorgada à Rádio Araguaia Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonOra em onda média na ci
dade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, profeii.do em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à ComissãO de Educação. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia no termos do 
art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativc 
n° 19, de 1994 (n° 254/93 na Câmara dos Deputados), que aprov~ 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi 
são) na cidade de Anápolis, Estado do Goiás, tendo 

parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senado 
Carlos Patrocínio, em- substituição à Comissão de EduCação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia no termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto- de Decreto Legislativ 
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n° 24, de 1994 (n° 328/93 na Câmara dos_Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
Vale do Sapucaí L teia., para executar serviço de radiodifusão sono:.. -
ra em freqüência modulada, com fmS exclusivainente educativos, 
na cidade de Pouso Alegre, Estado de Min~ :~s. tendo _ 

Parecer favo!ável, proferido em Plellário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comíssã(úfe Educação. 

-16-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos-termos do 
art. 375, Vlll, do RegimentO Interno) 

DiscussãO; em -tunio único, -do Projeto-de Decreto Legislati
vo n° 23, de 1994 (n° 327/93 na Câmara dos Deputados), qiJé apro
va o ato que renova a concessão· outorgada à. Rádio Montanhês de 
Botelhos Ltda., para explorar serviço· de radiodifusão 5-onora em 
onda média; na Cidade de Bote lhos; Estado de Minrur Gerais.· ·(De-
pendendo de parecer da Comissão de"Educação:) ., · -

-17-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, b, do.Regimento Interno 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
16, de 1994 (n° 2.248191, na Casa de origem), __ que regqlamenta o 
art. 230 da Con-stituição Federal, dispondo sobre serviços notariais 
e de rCgistro, tendo - · 

Pareceres 
-sob D0 132, de 1994, da Comissão de Constitqi~ão,Justi~ 

ça e Cidadania, favorável ao Projeto cOID: E~endas n_') 1 e ~ -
CCJ. de redaçãO, que _apresenta; _ _ _ _ 

-de Plenário, Relator: Sen~or Magno _Bacelar, em substi
tuição à ComisSãO de Constituição, Ju~tiça e _CidB.<!ania, pelare-
jeição das Emenda~ n°S 3-a-26, d~PJe[_l4rlo~. .. . _______ _'. _ . ____ , ___ - -_. 

-IS-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 60, PE l994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turnO único, do Projeto de Re~lução-n° 60, de 
1994, que autoriza o Governo do Estado de :Minas Gerãis a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do EsLado d_e Minas Gerais-, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Divida_ Mobiliária do_ Estado, 
vencível no 2~ seinesti-e ae 1994. . . . . 

-19-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 61, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336. b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Re$0lução·no 61, de 

1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do :Município - LFTM-SP, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado,_ 
vencível no 2° semestre de 1994. 

-20-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 57, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 5_7, 
de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos &onômicós 
como conclusão de seu Parecer D0 175, de 1994), que autoriza-o 
Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro- LFIRJ. cujos recursos serãO desti
nados ao giro da Dívida Mobiliária d6 EstadO, vencível no 2° Se-· 
mestre de 1994. · ~ 

-21-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 58, DE 1994 
(Em regime de urgência, _nos termos do 

art 336, b, do RegimentO Interno) 

Discussão, em turno tínico~ do Projeto de Resolução n° 5.8. 
de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos EconómicOs 
como conclusão de seu Parecer n° 176, de 1994), que autoriza o 
Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito ,MI
to ao Banco Internacional para: a Reconstrução e Desenvolvíinento
- BJRD, no valor de CR$87.681.!20.000,00 (oitenta e sete bilhõ
es, seiscentos e oitenta e lim milhões e cento e vinte mil cruzeiros 
reais), equivalentes a US$96,()(X),000.00 (noventa e seis milhões 
de dólares americanos) a preçOs de 30 de Inaiço de 1994, sendo os 
recursos destinados ao fmanciamento de parte do ''Projeto Quali
dade ?<? Ensino PúQifco do Paranâ''. 

'-"22-

0FÍCIO N° S/54, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento ,Interno) 

Oficio noS/54-, de 1994, através ão qual o Governo do Esta
do do Mato Grosso solícita autorização do Senado Federal para 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso
LFTE-MT, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mo~ 
biliária do Estado. vencível no 2° semestre de 1994. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta~se a sessão àv llhlOmin.) 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX - N" 78 TERÇA-FEIRA, OS DE JULHO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
-------------------------- SUMMuO --------------------------1 -ATA DA 80' SESSÃO, EM 4 DE JULHO DE 1994 - N" 256, de 1994, da Liderança do Pf, na Câmara dos De-

l.l -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da RepúbHca 

- N"s 244 e 245, de 1994 (n"' SOO e 501/94, na origem, res
pectivamente), restituindo autógrafos de projetos de lei sanciona
dos. 

1.2.2- Oficio do 1" Secretário da Câmara dos Deputados 
- N" 208/94, de 30 de junho último, comunicando a aprova

ção das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Cllmara n• 159, 
de 1993 (n" 2.863192, naquela Casa), que veda o pagamento de di
videndos e de participações nos lucros, com base em saldo credor 
de conta de correção monetária, apurado por empresas controladas 
pelo Poder Público, e dá outras providências. 

1.2.3- Leitura de Projeto 
-Projeto de Resolução n• 62, de 1994, de autoria do Sena

dor Marco Maciel.. que dá nova redação ao aítulo XI do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

1.2A- Comunicações da Presidência 
- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Reso· 

lução n• 62194,lido anterionnente. 
- Recebimento da Mensagem n• 246, de 1994 (n" 505/94, 

na origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita 
seja autorizado a assunção, pela União, de dívidas originariamente 
contraídas pela Empresa Brasileira de Aeronáutica - EMBRAER, 
até o montante de US$ 125..052,50225 (cento e vinte e cinco mi· 
lhões, cinqüenta e dois mil e quinhentos e dcris dólares norte-ame· 
ricanos e vinte e cinco centavo$),- junto-à Agência do Go_vemo 
Canadense Export Development CorporatiOit -- EDC. 

1.2.5- Requerimentos 
-No 534, de 1994, de autoria do Senador José Samey, soli· 

citando licença no dia 30 de junho de 1994, para tratamento de 
saúde. Aprovado. 

- N" 535, de 1994, de autoria do Senador José Samey, Soli
citando licença para ausentar-se do País no período de 2 a 8 de ju-
lho de 1994. · ··· -

1.2.6- Ofidos 

putados, de substituição de membro em Comissão Mista. 
- N"s 307 e 308, de 1994, da Liderança do PMDB, no Se

nado Federal, de substiblição de membros em Comissões Mistas. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR WURIVAL BAPTISTA - Sucesso da visita a 
Sergipe do Ministro Murilio HingeL da Educação e do Desporto, 
ocasião em que foram inauguradas importantes obras para o de
senvolvimento do ensino naquele Estado. 

SENADOR AUREO MÉLLO - Protesíos contra Perffiissão 
legal para a construção de espigões em Manaus. 

SENADOR MARCO MACIEL- Projeto de Resolução n• 62, 
de 1994, apresentado por S.Ex• na presente sessão. 

SENADOR ODACIR SOARES- Projeto de Lei do Senado 
na 42/94-Complementar, de sua autoria, em tramitação no Senado, 
que dipõe sobre o exercício do direito de greve dos servidores pú
blicos da administração direta, autárquica, ou fundacional de qual· 
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. -- -

1.2.8- Comunicações da Presidência (Continuação) 
- Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 

do art. 174, do Regimento Interno. 
- Apreciação adiada do Requerimento no 535/94, lido no 

Expediente da presente sessão, em virtude da falta de quomm 
para votação. 

1.2.9 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 

13- ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 
N"S 238 e 239, de 1994 

3- ATO DO DIRETOR-GERAL 
N" 80, DE 1994 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
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EXPEDIEN'IE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Gerai do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAJA 
Diretor Executil'o 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚJ\'IOR 
Diretor Administrativo 
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I 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

hnpresso sob respousabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 
Semestral ------- R$ 23,53 

Tiragem: 800 exemplares 

Ata da soa Sessão, em 4 de julho de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

, Presidência do Sr. Chagas Rodrigues . 
AS 14 HORAS E 30 MlNUTOS, ACHAM-SE PRESEN- videndos e de participações nos lucros, com base em saldo credor 

TES OS SRS. SENADORES: de con_tar de correção monetária, apUrado por empresas controla-
Alexandre Costa - Alfredo Campos - Chagas Rodrigues - das pelo Poder Público, e dá outras providências. 

Gerson Camara- Gilberto Miranda- Guilhenne Pahneira - Jarbas (Projeto enviado à sanção em 30-6-94) 
Passarinho- Lourival Baptista- Marco Maciel- Maurício Corrêa O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- O Expediente 
-Mauro Benevides- Meira Filho- Nabor Júnior- Odacir Soares lido vai à publicação. 
- Valmir Campelo. O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Sobre mesa, 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de pre- _projeto de __ resolução que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
sença acusa o ·comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo nú- É lido · te 
mero regimental~ declaro aberta. a sessão. _ _ _ _ 0 segum 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. PROJETO DE REsOLUÇÃO N' 62-; DE 1994 
O Sr. 1° Secretário-procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDffiNTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 
N' 244, de I994 (n' 500194, na origem), de 30 de junho ulti· 

mo, referente ao Projeto de Lei Câmara n~ lU_, _de 1994 (no 
4.639{94, ilaquela casa), que dispõe sobre o beneficio do seguro
desemprego, altera dispositivo da Lei no 7 .998, de 11 de janeiro de 
1990~ e dá outras providências, sancionado e trasformado na Lei no 
8.900, de 30 de junho de 1994; e 

N" 245, de 1994 (n' 501194, na urigem), de 30 de junho ulti
mo, referente ao Projeto de Lei da Câinara no 4, de 1994 (no 
1.026/91, naquela Casa), que regulamenta o disposto no § zo do 
art. 176 da Constib.lição Federal e altera dispositivos do Decreto
Lei n' 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de Mineração, 
adaptando-o às normas vigentes~ sancionadO e tranfonnado na Lei 
n' 8.901, de 30 de junho de 1994. · 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

No 208/94, de 30 de junho último, comunicando a aprova
ção das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 159, 
de 1993 (no 2.863/92, naquela Casa), que veda o pagamento de dí-

Dá nova redação ao título XI do Regimento ln
temo do Senado FederaL 

O Senado Federal resolve: 
Art. I' O título XI (arts. 397 a 400) do Regimento interno 

do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"TftuloXI 

DO COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES 

PREVISTO NO ART. 50 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Art. 397 O Ministro de Estado ou titular de órgão direta· 

mente subordinado à Presidência da República comparecerá pe
rante o Senado. por deliberação do Plenário, mediante 
requerimento de qualquer Senador ou Comissão, para prestar. pes
soalmente. informações sobre asSUiito preViamente determinado 
(Const., an. 50, caput). - - -

§ 1 o O Ministro de Estado poderá também comparecer ao 
Senado Federal ou a qualquer de suas Comissões por sua iniciativa 
e mediante entendimento com a Me_sa respectiva, para expor as
sunto de relevância de seu Ministério. (Const, art. 50,§ lj. 

§ 2" O Ministro de Estado ou titular de órgão diretamente 
subordinado à Presidência da República comparecerá. ainda. pe
rante conússão, quando por ela convocado, para prestar as infor
mações referidas no caput deste artigo (Const.. art.50, caput) 

§ 3o Sempre que as autoridades referidas no caput deste ar
tigo prepararem exposições, por escrito, deverão encaminhar o seu 
texto ao Presidente do Senado, com antecedência mínima de três 
dias, para prévio conhecimento dos Senadores. 
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Art. 39_8 Quando houver comparecimento de autoridade do 
Poder Executivo referidas no artigo anterior, perante o Scna4_o_Fe
deral? adotar-se-ão as seguintes nonnas: 

I) nos casos do caput do artigo anterior? a Presi
dência oficiará à autoridade, dando-lhe conhecimento da 
convocação e da lista das infonnações desejadas, a fim 
de que declare quando comparecerá ao Senado, no praso 
que lhe estipular? não superior a trinta dias; -

II) nos casos do § 1° do artigo anterior, a Presi
dência comunicará ao Plenário o dia e a hora que marcar 
para o comparecimento; se, entretanto, o MinistrO de Es
tado desejar falar ao Senado no mesmo dia em que o so
licitar, ser-lhe-á assegurada a oporttJ.nidade após as 
deliberações da Ordem do dia; 

III) no plenário, a autoridade ocupará o lugar que 
a Presidência lhe indicar; 

IV) será assegurado o uso da palavra à autoridade 
na oportunidade combinada, sem embargo das inscriçõ
es existentes; - -

V) a sessão em Que comparecer a autorid8.dC-sefá 
destinada exclusivamente ao cumprimento dessa finali
dade; 

VI) se o tempo nonnal da sessão nãO permitir que 
se conclua a exposição da autoridade, com a correspon
dente fase de interpelações, será ela prorrogada ou se de
signará outra sessão para esse fim; 

VII) a autoridade ficará subOrdinada às normas 
estabelecidas para o uso da palavra pelos Senadores; 

VIII) a autoridade só poderá ser aparteada na fase 
das interpelações, desde que o permita; 

IX) terminada a exposição da autoridade, que terá 
a duração de meia ho~ abrir-se-á a fase de interpelaçõ
es, pelos Senadores inscritos~ dentro dó assuntO- tratado, 

Como é sabido? a Emenda ConstituciOnal de RCVisão n° 2, 
de 1994~ recém promulgada, alterou o art. 50 da Lei Magna Com 
a nova redação do caput do referido artigo pretende-se deixar ex
plícito que, além de Minísb'O de Estado, qualquer titular de órgão 
diretarnente subordinado à Presidência da República pode ser con
vocado pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados ou por 
qualquer de suas comissões, para prestar, pessoalmente, informa
ções sobre assunto previamente detenninado, importando em cri
me de responsabilidade a ausência sem ju~ficação adequada. 

Ocorre que se impõe, agora, alterar o Título XI da Carta re
gimental do Senado paia que o dispositivo constirucional em tela 
possa ter efetiva aplicação no âmbito desta Casa 

Nesse sentido, solicitamos o apoio dos nobres colegas para 
a aprovação da proposição ora justificada, tendo em vista a rele
vância da matéria nela tratada. 

Sala das Sessões, 4 de julho de 1994. Senador Marco Ma-
clel. 

O SR. PRFSIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Projeto de 
Resolução n• 62, de 1994, que acaba de ser lido, ficará sobre a 
Mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, 
nos termos do bano. 401, § 1°, do Regimento Interno. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n• 246, de 1994 (n• 505194, ua origeru), de 1• 
do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, nos ter
mos do harto. 52, inciso V. da Constituição Federal, solicita seja 
autorizada a assunção. pela União, de dívidas originariamente con
traídas pela Empresa Brasileira de Aeronáutica - EMBRAER, até 
o montante deUS$ 125,052,502.25. (cento e vinte e cinco milhões, 
cinqüenta e dOis mil, quinhentos e dois dólares norte-americanos e 
vinte e cinco centavos), junto à Agência do governo canadense 
Export Development Corporalion- EDC. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econô-
micos. 

O SR. PRFSIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

dispondo o interpelante de cinco minutos, assegurados REQUERIMENTO N" 534, DE 1994 
igual prazo para a re~sta do interpelad~, _após o q~e Senhor Presidente, 
~erá este ser contraditado pelo_ prazo maxuno de dOis Nos termos do artigo 43, inciso 1 do Regimento Interno do 
mmutos,~ c~ncedendo-se à auto~dad-~ 0 mesmo tempo _ Senado Federal, venho requerer licença dos trabalhos da Casa nos 
para a treplica; días 21 a 30 de junho do corrente para lratamento de saúde, con-

X) a palavra aos Senadores será concedida na or- fonne atestado médico em anexo.- Senador José Sarney 
dem de incrição, intercalando-se oradnres de cada parti- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri-
do; · mente está devidamente instruído com o atestado médico previsto 

XI) à autoridade é lícito fazer-se acompanhar de 
assessores, aos quais a Presidência designará lugares 
próximos só qUe ela deva ocupar, não lhes sendo permi
tido interferir nos debates. 

Art. 399 Na hipótese de não ser atendida convocação feita 
de acordo com o disposto no art. 397, caput. o Presidente do Se
nado promoverá a instauração d_o _procedimento legal cabível ao 
caso. 

Art. 400 O disposto nos artigos ai:tte'riores aplica-se. no que 
couber~ aos casos de comparecimento das al,ltOridades de que lrata 
este título a reunião de comissão." 

An. 2° Esta Resolução entra em vigor ni-data de sua publi
cação. 

Justlfi<ação . 
O presente Projeto de Resolução objetiva adequar o Regi

mento interno do Senado ao novo texto do art. 50 da Constituição 
Federal. 

no harto. 43, I, do Regimento Interno. 
Em votação o reqUerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicita-

da. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. lo Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 535, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Tei_:td9_ __ ~ido convidado especial a participar da Segunda 

Conferência Internacional das Democracias Novas e Restauradas a 
realizar-se em Manágua- Nicarágua, peço a V. Ex*, na forma do 
art. 40, § I".-pai-a comparecer ao referido even~ e a9torizar minha 
ausência do País no p:Criõdo- de 2 a 8 do corrente. 



3880 Terça-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Julho de 1994 

Sala das Sessões, 4 de julho de 1994.- Seuado<José Sar-
ney. 
N" P-2741-89-4-94 

Excelência: 
Manágua, 20 de alril de_I994. 

Como es de su conocimlento, nuestio país está Organiiando 
la Segunda Conferência InternaciOnal de las Democracias Nuevas 
o Restauradas. la cual habrá de celebrarse en Managua, dei 1 al 7 
de julio de 1994. · -- ··· · ·· · 

El gobierno de Nicaragua asfgna eij)eeíal importancia ai in
tercambio de experiencias y al fortalecimiento de los vínculos en
tre aquellos países en que se ha restaurado la democracia o la 
misma ha surgido por primera vez, como resultado de significati
vos esfuerzos de nuesttos pueblos y de los dramáticos cambias 
que a nivel mundial se han producida em los últimos a:õos. 

Nicaragua es un país firmemente CompromC:tido com la de
mocracia y, dentro de ella.. com la instirucionalización de mecanis
mos efectivos de diálogo-:, reconciliaci6n y concertación 
nacionales., y con la plena vigencia de las libertades y derechos 
fundamentales de la persona humana. 

Reconociendo su extraordinaria confribución a la democra
cia en su país y su f"mne cOmprorilissO com- e1 desarrofo de los re
chos civiles, políticos.,-- económicos y sociales en el mundo, en 
nombre dei gobiemo de Nicaragua y en el mío proprio, te-ngo el 
gusto de invitarle para que participe. Cómri- Invitado Especial, en 
esta histórica Conferencia que se celebrará en nuestro país. 

El Comité Organizador de esta Segunda Conferência re
quiere de una ponencia por escrito de cada Invitado Especial, con 
el .fin de aportar su experiencia particular a la discusión Sobre la 
evolución de la transición democrática en el mundo. 

A través dei Ministro de Relaciones Exteriores de Nicara
gua, Don Ernesto Leal Sánchez, estaré haciéndole llegar Ia infor
mación necesaria para asegurar su asistencia a tan imponante 
reunión. ------ ----

Espero que nos honre com su presencia para tener el gosto 
de saludarlo personalmente en Managua, em las fechas antes men
cionadas. 

Pemútame hacer propicia esta oportunidad para expresarle 
las nuestras de mi más alta y distinguida consideración. - Violeta 
Banios de Cbamorro, Presidente de Nicaragua. 

O SR. PRFSIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri· 
mente lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, nos 
termos do § 3• do art. 40 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofícios qUe serão lidos pelo Sr. lo Secretário. 
São lidos os seguintes 

Ofício n• 256/PT 

Brasília, 30 de junho de 1994. 
Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência a substituição do Deputado 

Paulo Rocha, pelo Deputado Chíco Vigilante como Titular da Co, 
missão Mista de Orçamento. 

Aproveito para renovar a Vossa Excelência protestos da 
mais alta estima e elevada consideração. - Deputado José Fortu
natí, Líder do PT. 
OF.N" 307-GLPMDB 

Brasilia,4dejulhode 1994. 
Senhor Presidente, 
Tenho_ a bonrª _d_e d.itigii-:w~- aV9s_~ª- Çx_cçl~n:ej~ ~- _im:U~ 

car o Senador Amir Lando, em substituição" aó Senador Gilberto 
Míranda, para integrar a Comissão Mista incwnbida de examinar a 
Medida Provis6rian• 539, de 29 de julho de 1994, que "Qispõe _so-

bre a criação dos cargos em comissão que menciona,.. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 

protestos de alta estima e consideração. - Senador Mauro Benevi
des, Líder do PMDB. 
OF. N" 308194·0LPMDB 

Brasilia, 4 de julho de 1994. 
Senhor Presidente, 
Tenhor a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indi

car o Senador Cid Sabóia de Carvalho, em sub~timição ao Senador 
Amir Lando, para integrar a Comissão Mista incUmbida de exami
nar a Medida Provisória no 541, de 29 de junho de 1994, que "au
toriza o Poder Executivo a abrir ao OrçainCnto da Seguridade 
Social da União, em favor do Ministério da Integração Regional, 
crédito extraordinário no valor de CR$1 1.000.000.000,00, para 
fins que especifica". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de alta estima e consideração.- Senador Mauro Benevi
des,_ Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Serão feitas 
as substituições solicitadas. · 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores, uso a 
tribuna, nesta oportunidade, para registrar uma impOrtante visita 
que o Estado de Sergipe recebeu nos dias 27 e 28 de junho último, 
e que de:Qt.ou um saldo positiv-o da ação e do apoio do GoVerno ao 
nosso Estado. 

Sergipe recebeu a honrosa visita do Ministro Murilio Avel
lar Hingel, da Educação. Na ocasião, foi inauguiada a Escola Téc
nica Federal de lagarto, no interior do Estado, o Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, com capacidade 
para 1.500 alunos e, ainda na sede da nossa Universidade, assinou 
convênios que destinarão recursos a 37 prefeitmas mllllicipais, o 
que representa beneficiar metade dos Municípios de Sergipe. 

Numa segunda etapa. esse convênio, que tem -a cooperação 
técnica da Universidade federal do Sergipe e da Delegacia do 
MEC no Estado, atenderá a mais 15 prefeitUras. - -

Em Sergipe. o Ministro Mun1io Hingel, acompanhado de 
prestigiosa comitiv~ em companhia do Governador João Alves Fi
llio, ainda-visitou as obras do novo Colégio "de lo e 2° Graus Dom 
Luciano Cabral Duarte e do Centro de Convenções e Exposições 
do Estado, onde também haverá um teatro com ·capacidade para 
1300 lugares. 

Durante sua visita à Assembléia Legislativa de Sergipe, 
considenmdo os relevantes serviços que o Ministro Murüio Hingel 
tem prestado ao País e, particularmente, a Sergipe, onde já esteve 
anteriormente, foi-lhe concedido, em sessão de homenagem, o tí
tulo de "Cidadão Honorário Sergipano", a mais elevada distinção 
honorifica que o nosso Estado pode conceder a um visitante ilus
tre. 

O Ministro da Educação, dentro das metas prioritâii.ã.s do 
Governo Federal, vem cumprindo, passo a passo, a filosofia e as 
diretrizes do seu Plano Decenal de Educação para Todos, visando 
o período de 1993 a 2003, conforme pude verificar nó rexto que 
me foi enviado por S. Ex-. datado de 30 de novembro de 1993, em 
cuja apresentação S. Ex• comenta que aquele plano foi resultado 
de um amplo trabalho de consolidação e sintonía com os ·planos 
decenais dos Estados e Municípios e intenso debate com repre
sentantes dos mais diversos seementos da sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, tendo r~cionado, juntamente com o Go
vernador João Alves Filho, o Senador Albano Franco, o Reítor da 
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Universidade Federal de Sergipe, Prof. Luís Hermínio Aguiar, o 
Vice-Governador, José Carlos Teixeira, o SecretáriO-de Educação 
do Estado, Dr. Dilson Menezes Barreto, e a Delegada do Ministé~ 
rio da Educação em Sergipe, Pror Malba Villas Boas, entre outtas 
autoridades, a comitiva do Ministro, pude sentir que existe um 
novo ânimo na condução do ensino e da educação em nosso País. 

Desta tribuna. Sr. Presidente, quero enviar ao Ministro -Mu
n1io Hingel os meus cumprimentos e as miDhas Coniratulações 
pelo sucesso da sua visita ao nosso Estado e pela impressão ani
madora e positiva que transmitiu ao setor educacional em nosso 
Estado. 

Finalizando, peço a transcrição, com o ·meu pronunciamen
to. da notícia sobre o evento, conforme publiCada na imprensa lo
cal: "Ministro e Governo assinam convênio" e "Ministro fica 
satisfeito com obras do novo colégio", no Jornal da Manhã; e 
"Colégio de Aplicação é inaugurado", mi GaZeta de Sergipe, edi
ção de 29 de junho de 1994. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAP17STA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Jornal da Manhã, 29 de jUDbo de 1994 

MlNISTRO E GOVERNO ASSINAMCO~NIO 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFS É INAUGuRADo 

E CONVtN!O COM PREFEITURAS É ASSINADO 

O governador João Filho participou ontem pela manhã;- nó 
auditório da Reitoria da UFS, da solenidade de assinaturas de con
vênio que destinará verbas para 37- J)rCfeiturai Iiilmicípais -de Ser
gipe. Os-recursos. Do valor de 2.660 URV, serão 1-ePassados pelo 
Ministério d<i Educação. O convênio, quC- riã. seguDC:la etapa benefi
ciará out:ras -15 pfefeituras, teve a participação da Universidade Fe
deral de Segipe - UFS, da Delegacia do Ministério da Educação 
em Sergipe e das prefeituras beneficíadas. -Alérii do Ministro da 
Educação, Mun1io Hingel, participaram da solenidade o Reitor da 
UFS, Luís Hermínio Aguiar, o vice-=-govemador José Cãrlos Tei
xeira, o Secretário· da EducaçãO- do Estado, Dilson Menezes Barre
to, presidente da CNI, senador Albano Franco, a Delegacia do 
MEC-SE. Malba Villas Boas, o senador Lourival Baptista. deputa
dos estaduais e federais, prefeitos C secretários municipais conve
niados, entre outros presentes. 

Os recursos, fruto do convênio, se destinarão para reformas 
de escolas, capacitação de professores, aquisição de materiâf didá
tico e equipamentos e ampliaÇão e construção de novas unidades 
escolares. Na solenidade de assinatura, o Ministro Murílio Hingel 
disse que as universidades têm muito o que íazer pela socied~de, 
principalmente no campo soCial. Sobre os recursos liderados pelo 
seu ministériO, Hingel destacou o papel das prefeituras na melho
ria da qualidade de ensino, enfatiza.DdO que houve wn crescimento 
da oferta de vagas nas escolas públicas. "Nossa escola não é pouco 
produtiva, caracterizada pela evasão. Precisamos melhorar esses 
aspectos comprometedores, mas temos melhorado a qualidade do 
ensino básico". -- --- _ 

"É importante a vinda do Ministro dã Educação a sei.-glpe, 
trazendo recursos que beneficiarão metade dos municípios sergi
panos num momento de dificuldades para as prefeituras munici
pais", afirmou o governador João Alves Filho, que taxou de 
'oportuna' a presença de Hingel em Segipe. Em seu discurso, o 
governador sergipano destacou a redução do número de alunos 
não-matriculados nas escolas públicas estaduais. "O Governo do 
Estado, através de uma política educacional totalmente voltada 
para atender a demanda crescente, aumentou em 43 por cento a 
oferta de vagas nas escolas sergipanas", concluiu. 

As prefeituras que integraram o convênio. cerca de 37, são 
parte da primeira remessa. O restante das prefeiruras, que ainda 
têm seus projetas em BraSília sendo 3ilali.zac:l0s pelõ MEC, deve
rão receber em breve a segunda parcela dos recursos. 

Na visita que fez a Segipe:, MuríliO Híngel iriaugurou oCo
légio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe- CODAP. 
Orçado em CR$ 200 Iirilhões. o Colégio de Aplicação possui caM 
Pãcldade para t.soo-aluneis,-senoo composto de biblioteca. auditó
rio, vídeoteca e mn gináSio de esportes. O Minisiró da EducaçãO 
seguiu ontem à tarde pari Brasília - - -

Jóriial da Manhã, 29 de jimbo de 1994 

MINISTRO FICA SATISFEITO 

COM OBRAS DO NOVO COLÉGIO 

O núlústró-da Educação Murilio Hingel. ficou bastante en
tusiasmado com as obras âo noVo colégio de primeiro e segUndo 
graus Dom Luciano Cabral Duarte e do Centro de Convenções e 
Exposição de Sergipe, que o GOverno -oo Estado vem executando. 
ele achou muito bonita a perspectiva da escola, além de fundamen
tal importância para atender a grande demanda que existe de vagas 
nas escolas públicas. 

Sobre o Centro de Convenções qUe vai abrigar U:iri teatro 
com 1.300 lugares, o miriistro- aChou a obra bastante arrojada e 
considerou o novo teatro em condições de disputar com os melho
res teatros do país. Munlio Hingel conheceu essas obras que estão 
sendo construídas pelo Governo do Estado, em Aracaju, na noite 
da última segunda-feira, acompanhado do governador JoãO Alves 
Filho e de secretários de Estado. A nova escola estadual está instaM 
lada na rua ltabaiana, exatamente para atender aos estudantes que 
trabalham no centro da cidade e precisam estudar à noite. Ela tem 
três andares, sendo que no último abrigará auditório, biblioteca. la
boratório, ginásio de esportes e safa de estudo.Os dois primeiros 
andares são destinados às 30 salas de aula. Orçada em um milhão 
de dólares. o ministro achou o custo da obra muito barato, consi
derado pelo g_ovemador um elogio, já que ele é mn perserguidor 
dos preços baixos. 

O Centto de Convenções, que abrigará o teatro "Tobias 
Barreto", vai contar com um mini-auditório para realização- de se
minários e palestras, além de um vasto espaço para exposições. O 
ministro Murílio Hingel lembrou inclusive, que como o Governo 
de Sergipe tem no turismo um dos pontos fundamentais da sua adM 
ministração, não poderia deixar de ter um espaço reservado para o 
turismo de negócios, seguimento da economia que vem crescendo 
bastante nos últimos tempos. 

GAZETA DE SERGIPE, 29 de jUDbo de 1994 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO É INAUGURADO 

Ó minisÍro da Educação, Murilio Hingel, inaugurou ontem 
o novo Colégio Aplicação de Universidade Federal de Sergipe. O 
colégio, que representou investimentos· da ordem de CR$ 2ÓO -mi
lhões, tem capacidade para 1.500 alunos. Ainda ontem, o ministro 
também participou, no auditório da UFS, Oa solenidade de: assina
tüiãde co:riVênioS com várias: p!C:féibiras municipaiS ·ao EStaâô, CU
jos recursos Scrlo destinados à iefonna de escolas, capacitação de 
professores, at}Uisição de material didático e equiPamentos, além 
da oon~ção e_ ~pliação ~e noyas uni~ad.es escolares~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente. peço a V. Ex' 
que permute a minha inscrição com a do Senador Aureo Meiio. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Pois não, Se
nador. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 
O SR- AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr-5 e Srs. Se
nadores, agradeço, mais uma vez, a tradicional_ elegância do nOsso 
querido Senador Marco Maciel, sempre gentil e pronto a ser amigo 
dos seus Colegas. 

O assunto que abordo, em rápidas p3.IaVras - até porque, 
com o jogo de futebol. estamos com os nervos acelerados -refere
se à prática:. qUe wna malfadada lei municipal do Ama.wnas esta
beleceu para ser posta como uma realidade em Manaus, que é a 
criação de espigões incomensuráveis para reSidência. 

A Lei Abtibol, assim chamada porque recebeu o nome do 
vereador que a criou, é tão Cstaparú.rdia que não tem o menor sen
tido em relação à capital amazonense, onde se concentra 70% da 
população do meu Estado. É uma lei que não combina, de maneira 
algwna. com o quentíssimo clima daquela região. Ao mesmo tem
po, não se justifica em virtude das vastas áreas que existem para_ a 
construção de residências, que permitiriam a t.Odos os mOradores 
viverem em condições mais cOnsentâneas com o determinismo e a 
situação geográfica daquela região. - -

A idéia que teve certo Senador amazonense foi que os espi
gões a serem criados em Manaus mereciam ser implodidos, por
que, em uma cidade eminentemente equatorial, com um calor 
desmesurado, amontoar pessoas de baíxo para cima e de cima para 
baixo, nesses poleiros que são os espigões, é um despropósito. 

Sr. Presidente, como Representante daquele Estado, lanço 
daqui o meu protesto contra essa situação e agradeço a V. Ex• pela 
sua atenção. 

O jornal A Crítica, de Manaus, comentou o assunto desta 
maneira: 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AU
REO MEILO EM SEU PRONUNCIAMENTO: -

Manaus, Sábado, 2 de julho de 1994 

PARAALÉM DAIDSTÓRJA 

As discussões decorrentes da aprovação da que já vem sen
do chamada "Lei Abtibol", pela Câmara Municipal de Manaus, 
deixa transparentes os objetivos que substituem a defesa dos inte
resses coletivos. Freqüentemente, a análise dos problemas ou a 
formulação de propostas deixa de considerar os aspectos mais inti
mamente vinculados à qualidade de vida dos cidadãos em geral. 

O que se observa, então, é a preocupação exclusiva com as
pectos que, embora importantes, não esgotam todo o elenco de in
teresse em jogo. 

Nada mais natural que levar em conta os problemas causa
dos pelo desemprego e a necessidade de o poder público enfrentá
lo; também seria injusto ignorar a legitimidade dos setores 
econômicos diretamente envolvidos nas questões, mormente quan
do tais setores têm condições de concorrer para a mitigação de 
problemas recorrentes. 

O que não é aconselhável, porém, é a abordagem vesga, que 
só faz crescer o sentimento de àrfandade em que se encontra a po
pulação. Expulsa de antigas áreas, em decorrência da especulação 
imobiliária, parte considerável-dos habitantes de Manaus viu cres
cerem suas dificuldades; obrigados a morar na periferia, além de 
conviver com riscos alheios a alguns poucos locais de onde pro
vieram, esses habitantes ainda têm a prejudicá-los a demanda de 
tempo excessiva pala deslocar-se de sua habitação até o trabalho. 

A tudo isso tem correspondido o erguimento de prédios ver
ticais, que representam sobretudo economia de meios cujo repasse 
aos adquirentes de unidades residenciais ainda está por ser com
provado. 

Não é só no Amazonas ou apenas em Manaus que a cons
trução de espígões em geral acarreta mais problemas que soluções. 
Desde as difiCuldades de estacionamento de veículos, até aspectos 
sanitáriOs, a realidade é que as anunciadas vantagens de residir em 
tais condições não correspondem exatamente aos benefícios pro
metidos. 

A esses problemas. entretanto. hão de ser acrescentados ou
tros, um dos quais parece vir constituindo a tônica das discussões 
em tomo da lei aprovada e ainda não posta em vigor. É claro que o 
respeito à história da cidade deve sensibilizar e mobilizar todos os 
que têm efeiívas raízes aqui. Mas não é apenas esse o aspecto que 
conta. Mais que isso, até mesmo porque abrangente, é a qualidade 
de vida dos habitantes. 

Embora durante certa época a classe média se sentisse grati
ficada por ttocar uma casa térrea por apartamento de um espigão, 
hoje parece restar apenas o argumento da segurança para o senti
mento de gratificação. Tantas e variadas têm sido as dificuldades 
enfrentadas pelos moradores de apartamentos, que nem mesmo o 
recente trCmor dç _terra havido em Manaus parece ter acrescentado 
algo à situação. · · -

O que causa espanto é o fato de que ainda há enormes áreas 
desocupadas, sem que sobre elas se voltem as atenções dos inte
ressados. Daí a insistência com que se pretende franquear toda a 
cidade às construções altas, respeitados apenas os sítios dados 
como historicamente iitteressantes. 

É bom que a "Lei Abtibol" não entre em vigor, senão após 
exaustivos debates de que a sociedade participe e no qual estejam 
presentes, além dos meramente históricos, outros aspCctos igual
mente importantes. Quem sabe até deva preceder a vigência de 
qu-alquer lei a que está em discussão ou outra, que puder melhorá-
la - um novo plano diretor? -

Só assim a questão poderá esgOtar-se, sem prejuízos irre
versíveís para a maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR- MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente. sr-s e Srs. Senadores, serei extrema
mente breve nesta minha manifestação. na tarde de hoje, no Sena
do Fedecal. 

Desejo mencionar que encaminhei hoje à Mesa. para consi
deração dos ilustres Pares, projeto de reforma do Regimento Inter
no, que tem o objetivo de dar eficácia plena à chamada Emenda 
Constirucional de Revisão no 2. 

Como sabem V. Ex•s. Sr. Presidente. s-rs: Stmaâores, a refe
rida E~da pata da possibilidac:k de _convocação, a exemplo do 
que já ocorre com os Ministros de Estado, de titulares de órgãos 
vinculados à Presidência da República. -

Na realidade, esse dispositivo foi um dos poucos pontos 
aprovados na RevisãO Constitucional~ que se enCCi:roU, infelizmen
te. de forma melancólica. 

Todavia, ninguém pode deixar de reconhecer que, em que 
pese a Revisão Constitucional não ter 3.tingido os seus objeiivos
como todos esperávamos, ela conseguiu aprovar seis emendas. 
Dentre elas, gostaria de me referir à Emenda Constitucional de Re
visão no 2, que amplia o poder de fiscalização do Congresso Na
cional quando pennite que, além dos Ministros de Estado, sejam 
também passíveis de convocação os titulares de órgãos diretamen
te subordinados à Presidência da República. 

Hoje, tomei a iniciativa, atravéS de projeto de resolução, de 
buscar dar eficácia Plena a esse dispositivo, regulamentando-o no 
Regimento Interno da Casa. 

Creio, Sr. Presidente, que por esse caminho podemos não 
somente regulamentar esse dispositivo constitucional, mas tam-
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bém criar condições para que possamos ter •.91:1Cill ~-nos próxi
mos dias, aqui entre nós, oS dirigentes do CONS~A - Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar da Presidência da República. 
Este Conselho acabou de fazer uma análise das questões ligadas à 
mortalidade infantil no Brasil e, de um modo especial, no Nordes
te. Para tristeza nossa, ficou muito evidente QUe, nos últimos anos, 
agravou-se ainda mais o quadro da letalidade infantil erii nosso 
País e. de modo particular, como fiz questão de mencionar, na re
gião nordestina. Os números são assustadores, conforme, aliás, 
bem o demonstram as pesquisas realizadas por orientaç_ão da 
CNBB. ·-

0 ConSellio de Segurança Alimentar, que é presidido por 
Dom Mauro Morelli e tem como secretário o sociólogo Herbert 
José de Souza, o Betinho, ofereceu ao Presidente da República 
uma série de alternativas, com vistas a Talei com que a questão da 
mortalidade infantil seja enfrentada. 

Tive. pois, a iniciativa, Sr. Presidente, de propor a esta Casa 
- e espero que esta semana seja aprovado - requerimento para que 
sejam convocados para prestar depoimentos aqui no Senado Fede
ral tanto o Bispo Dom Mauro Morelli quanto o Dr. Herbert José de 
Souza, o Betinho, para que ofereçam, de viva voz, aqui, esclareci
mentos sobre essa questão, tão aguda e importante para o nosso 
País, e para que também dêem notícias de providências que estão 
sugerindo ao Presidente Itamar Franco. 

Sei, pela leitura de jornais, que o ~idente Itamar Franco _ 
já autorizou o MinistériO do PlaD.ejanleDto, através de seu titular e 
nosso colega, Senador Beni Ve:ras, a adorar algumas providências 
para minimizar o quadro que as pesquisas constataram. Mas, pare
ce-me que são providências ainda túnidas e que se resumem. basi
camente, à liberação de recursos p~ a merenda escolar e para a 
área de saúde, sobretndo para a melhoria da dieta alimentar, inclu
sive de nutrientes e de gestantes. 

Sr. Presidente, essas providências, se bem que necessárias, 
ainda são, a meu ver, extremamente insuficientes. Daí por que es
pero que possamos ter, dentro em breve, wn debate nesta Casa so
bre tão momentosa questão. 

Por fim, devo também dizer, Sr. Presidente, que considero 
importante a presença dessas autoridades do CONSEA aqui no 
plenário, por ser essa uma forma de fazer com que o Senado e, por 
que não dizer, o Congresso Nacional se engaje nessa luta. que é de 
toda a sociedade brasileira, para melhorar as condições sociais do 
nOSS0()9VO. --- -

Ê bom salientar que o quadro recessivo, de alguma forma, 
agravou as caretlcias sociais de nossa gente. E esse quadro recessi
vo tinha, naturalmente, uma causa bem conhecida. que eram as al
tas taxas de inflação que eStáVamos conhecendo em nosso País. 
Acredito que agora, graças ao Plano Real e ao início de sua tercei
ra etapa, através da incrodução de uma nova ~oeda, con~gamos 
jugular, conter o processo inflacionário e,-asSim, criar condições 
indispensáveis, para retomarmos o processo de_ ~cimento e (~
lo de forma mais jusra, porque ninguém pode deixar de reconhecer 
que a inflação, além de provocar o empobrecimento, traz como 
conseqüência também wna enorme concen~~ <!_~r~. 

O Brasil -já que estamos nesta época de Copa do Mundo é 
importante lembrar - foi, iio aDo passado, de acordo com o PNUD, 
o vice-campeão mundial em concentração de renda, Só não fomos 
os campeões mundiais em concentração de fenda. de acordo 90m 
os dados oferecidos pelo PNUD, da ONU. porque um país da Afri
ca Central, a BOtsuana, conseguiu ter uma taxa mais elevada do 
que a nossa. 

Acredito também que, à proporção que a inflação seja efeti
vamente contida, conseguiremos criar condições de investir mais 
no campo social, melhorando, portanto, a condição de vida do nos-

so povo, sobretudo ~dos excluídos - que, segu~do o mo~ são 32 
milhões de brasileiros - e criar condições para que tenhamos um 
processo de desenvolvimento mais juSto. 

Temos um Pm relativamente elevado, mas quando observa
mos os níveis de satisfação das demandas sociais em nosso País 
verificamos que as condições de vida de nosso povo são extrema
mente precárias. Daí por que riãõ basta crescer; é fundamental 
crescer de forma hfgida, saudável, ou seja, de forma que toda so
ciedade participe desse processo. Essa a razão por que é importan
te ter um crescimento sem inflação, um pressuposto para que o 
País venha a atender as grandes demandas sociais nos campos da 
educação, saúde, previdência, transporte cOletivo, segurança indi
vidual e coletiva, habitação popular etc. 

Por fim, Sr. Presidente. espero que a proposição que acabo 
de apresentar à consideração desta Casa seja rapidamente aprova
da e também, muito brevemente, o requerimento que encaminhei 
semana passada, solicitando o comparecimenio a esta Casa de 
Dom Mauro Morelli e do sociólogo Herbert de Souza, para que 
possamos fazer um grande debate sobre a questão social, mormen
te sobre problemas relativos à elevação das taxas de mortalidade 
ínfantil, cujo quadro é sobretudo grave no Nordeste do País. E 
como sou representante, no Senado, de um Estado nordestino, Per
nambuco, penso que não posso ficar indiferente a essas questões. 

E vou mais além, Sr. Presidente. penso também que é fun
damental que o Governo Federal, através do CONSEA, convoque 
a SUDENE, para participar desse debate, pois considero que não 
se pode pensar em políticas para a região nordestina sem que a 
SUDENE, cujo novo Superintendente, General Nilton Moreira 
Rodrigues, está realizando unia competente administração, seja 
mobilizada. 

Nos seus mais de 30 anos de existência-, essa Superinten
dência tem cOntribuído muito para a identificação dos problemas 
do Nordeste e para a sua solução. Portanto, considero extrema
mente importante a sua convocação pelo CONSEA, para trazer 
não somente o conhecimento que tem sobre a questão nordestina, 
mas também para que possa colaborar na execução de medidas 
que se impõem e que são indispensáveis, no meu ponto de vista, 
para que melhoremos a condição de vida do nosso povo e, de 
modo especial, das crianças do nosso Nordeste. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SI{. P!JF$Il)J;:NTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguin

te discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. acredito ser do 
conhecimento de V. Eô minha habitual adesão às boas causas de
fendidas pela respeitável classe dos servidores públicos. 

A ninguém, portanto, tefá surpreendido o grande interesse 
com que acompanhei a luta dos agentes da Polícia Federal. a dos 
servidores da Previdência Social e da Receita Federal, no exercício 
de seu "suposto" direito ao ex._Cil:"fcio da greve. 

Digo suposto direito, pOrque foi 110 âecorier dt:sse J!~Ovi
mento que todos fomos sUrpreendidos -e alciiados Por uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal que considera ilegais as greves na 
Administração Pública, enquanto não for regulamentado ·o item 
vn do art. 37 da ConstituiÇão. 

Reza, com efeito, o -citadO dispositivo constitucional, tex
tualmente que "o direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em Lei CoiD.plementar." 

Desde então, incluí na minha agenda parlamentar, como ta
refa urgente e prioritária, a elaboração do reclamado Projeto de Lei 
Complementar. 

Hoje, posso adiantar, Sr. Presidente, que a tarefa a que me 
propus pode ser dada como cumprida, de vez que desde o dia 15 
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do corrente, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei Com
plementar D0 42. de minha autoria, que dispõe sobre o exercíciO do 
direito de greve dos servidores públicos da administração clireta, 
autárquica ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto no art. 37, 
inciso Vll da ConstituiÇão Federal. 

É, por conseguinte, sobre esta Proposição Que, agora, pre
tendo ocupar a atenção de V. Ex-s, por alguns momentos. 

O projeto faz justiça à categoria dos servidores públicos 
que, até certo -ponto, via-se desamparada em relação aos trabalha
dores da iniciiltiva privada, cujo direito de greve acha-se regula
mentado desde 28-6-89 pela Lei 7.783. 

Nele, podem ser destacados o art. 3o que fixa o momento 
próprio e as condições essenciais para o-desencadeamento de uma 
greve. 

Também, deve ser ressaltado o seu parágrafo único que es
tabelece o prazo de 48 horas para que as autoridades sejam notifi
cadas pelo Sindicato da Classe ou pela Comissão de Negociação a 
respeito da paralisação e para que a comunidade seja infonnada 
sobre suspensão dos trabalhos e sobre a manutenção dos sC'l'Viços 
ou atividades considerados essenciais. -

Esse dispositivo confere ao projeto Um caráter marcada
mente democrático. de vez que. por ele, é garantido o direito de 
greve dos servidores públicos, ao mesmo tempo em que procura
se, também, resguardar os contribuintes quanto ao seu direito de 
não se verem privados da prestação de serviços essenciais que lhes 
são devidos pelo Estado. 

Digno, ainda, do maior destaque é o art. 5, no qual são arro
lados como serviços ou atividadcs essenciais oS 15 itens enumera
dos a seguir: 

I - assistência médica-hospitalar e ambulatorial de emer-
gência; -

II - funerários; 
III - transporte coletivo; 
IV - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
V- serviços judiciários e do Ministério Público; 
VI - defensaria pública; 
vn- telecomunicações; 
Vlli - serviços vinculados ao pagamento de benefícios pre-

videnciários; - -
IX - guarda de substâncias radioativas e equipamentos e 

materiais nucleares; 
X- serviços vincUlados ao processo legislativo; 
XI - segurança pública; 
XTI- defesa judicial da União, dos Estados, do Distrito Fe

deral e dos Municípios e das suas respectivas autarquias e funda
ções; 

XIII - atividade de arrecadação e fiscalização de tributos e 
contribuições sindicais; 

XIV - serviço diplomático. 
Já. o que deve ser salientado no art. 6° é a obrigação a que 

estão sujeitas as autoridades_,_as entidades sindicais e as Comissões 
de Negociação, de assegmar. cada qual a seu modo, a prestação de 
serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiá
veis da comunidade. 

Cabe, igualmente, especial relevo ao an. "r por garantir aos 
servidores em greve o emprego de meios pacíficos tendentes a per
suadir ou aliciar os servidores a aderirem à greve. 

Não se omite, por outro lado? o cuidado expresso no art. SO 
de ressalvar os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. 

O art. 9° e seus parágrafos estão. também, a merecer relevo, 
já -que buscam assegurar a execução de- serviços cuja paralisação 
possa redundar em danos ou em deterioração de bens públicos. 

Essa garantia será obtida seja mediante acordo entre a enti
dade sindical ou a Comissão de Negociação e as autoridades dos 
órgãos envolvidos, seja por iniciativa direta da entidade sindical 
ou da Comissão de Negociação, em caso de não-efetivãção do ci
tado acordo, seja., enfim, pela requisição de funcionários pelo Po
der Público. para execução desses serviços, no caso de serem 
descumpridas pelas citadas entidades grevistas as providências de
las reclamadas no caput do artigo e em seus parágrafos. 

Por último, Sr. Presidente, cabe assinalar que o art 10 do 
meu Projeto de Lei Complementar prevê mecanisnlos de mediação 
entre autoridades públicas e servidores, ao assim dispor: 

- Após decorridoS sete dias da paralisação dos serviços. é fa
cultado ao Ministério Público da União, mediante requerimento da 
parte interessada, atuar como mediador do conflito. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estoU convencido de 
que esse projeto, cujos delinearo.entos báSiCoS acabo de expor a V. 
Eõ, após enriquecido- Com os valiosos contributos que os meus 
ilustres colegas certamente hão de lhe propiciar, poderá constiblir 
o instrumento apto que estávamos deverido à valorosa classe dos 
servidores públicos, para que estes possam utilizar-se pacificamen
te dos meios e dOSOíreitos que o art. 37 da Constituição houve por 
bem assegurar-lhe. 

É o que espero. Muito Obrigado. 
COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 
Aureo Mello - Epitácio Cafeteira - Henrique Almeida -

Hugo Napoleão -João Calmon- Jônice Tristão- Josaphat Mari
nho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
dispensa, na sessão de hOje. o período dCstinado à Oidc!nl-do Dia, 
nos termos do art. 174 do Regiinentri Interno. 

O Requerimento il0 535, de 1994, de autoria do Senador 
José Samey, lido no Expediente, será apreciadO il.a próxima ses-
são-. -

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designãn
do para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30rrún, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRErO LEGISLATNO N" 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375. Vlll, do Regimento Interno) 
Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 44, de 1993 (n"250193 na Cfunara dos Deputados), que aprova 
-~ ~at~ q_ue ren~.Y!1 .a. permissão da Rádio Independe:n!C Lt_d?-. para 

-e-Xplorar serviço da radiodifusão sonora em- freq"üêncía mOdUlada 
na cidade de" Lajeado, ÉstadO do Rio Grande do Sul, tendo 

Parecere~ proferidos em Plenário, em Substi.Utição à-Corrús
são de Educação: 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

- 2o pronunciamento: Relator: Senador Ámeo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propoSição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N" 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

an. 375, Vill, do Regimento Interno) 
Votação, em turno úriiCo, do Projeto de Decreto Legislativo 

no 45, de 1993 (no 253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda., 
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para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Capital. Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educaçiio. 

--lo pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

- 2" pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-3-

PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tcimos do 

art. 375, V111, do RegimentO Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 46, de 1993 (n" 248193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova. a permissão outorgada à Rádio Fraternidade 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de Educação: 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

- 2" pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos, do 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 
Votação, em tuino único do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 48, de 1993 (n" 264/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão da Rádio Jornal do Brasil Uda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência niodõlada 
na Cidade do Rio de janeiro Estado do Rio de Janeiro tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

-1° proounciam.ento: favorável ao projeto: 
-- 2!' pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. - -

1993 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, V111, do Regimento Interno) 
Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 49, de 1993 (n" 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência rriodulada na Cidade 
de OsóriO, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto: 

- 2° pronunciamento: Relator Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-6-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO~N"52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, V111, do Regimento Interno) 
Votação, em turno imico, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 52, de 1993 (no 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favoráveis, proferidos em Plenário, em sUbstituição 
à Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: Relator : Senador Ney Maranhão; 

- 2o proounáamento: Relator. Senador Afonso Camargo, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, V111, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n"55. de I 993 (n" 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário Relator Senador 
Ney Maranhão, em substituição a Comissão de Educação 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, V111, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 7 de 1994 (n° 308193, na Câmara dos Dq)utados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à R[ adio Cultma de Tim.bó Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarinã, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação 

-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 
-- -- -

(Incluído em Ordem dg Dia nos tc:rmos :do 

-art. 375, Vffi, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 9, de 1994 (n" 301/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator, Senador 
Dirceu Carneiro, em substituiçãO a Comíssão de Educação. 

-10-

~ PROJEtO DE DECRETO i..EGISLATivO WfO,-(lE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
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executar serviço de radiodifusão sonora em freqüêxida niodulada, 
com fins excltL-.ivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação 

- lo pronunciamento: Relator Senador João França favorà
vel ao projeto; 

- r pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho pela 
regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição. 

-li-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" !I, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VID, do Regimento Interno) 
Votação,. em ttlrno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• II, de 1994 (n• 265193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorga à S.A. Rádio Verdes Mares, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora freqüência modulada 
na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, eni substituição à ComisSão de Educ:açio. 

-U-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, OE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VID, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, dO Projeto de Decreto Legislativo 

n• 12, de 1994 (n• 319/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão soriôrii em fi"eqüêncía modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação: 

- I o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2a pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concernentes à proposição. -

-I3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE !994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• !8, de 1994 (n• 252193. ua Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerra

da a sessão. 
(Levanta-se a sessão às !5h02min.) 
que aprova o ato que-renova a concessão outorgada à Rádio 

Araguia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Araguaína. Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocfuiõ, ein substituição à ComisSão de Educação. 

-I4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 
Votação, em tumó- Uri.ico. do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 19, de 1994 (n• 254/93, mi Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda., 
para explorar serviço de radicxlifusão de-soi:ts e imagens (televi-

são) na cidade de Anápolis, Estado de GOiás, tendo 
Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator. Senador 

Carlos Parrocínio, em substituição à COmissão de Educação. 

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE !994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VID, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

no 24, de 1994 (n° 328193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
V ale do Sapucaí para executar seiViço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada. com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Ponella, em substibJição à Comissão de -Educação. 

-I6--
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 1994 

(Em regime de urgência; nos termos do 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati

vQ_ no 23, de 1994 (no 327/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Monta
nhês de Botelhos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra cm onda média na cidade de Botelhos, Estado de Minas Gerais. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

'-I7-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 3J6. b, do Regimento Interno) 
Votação, em turno 1Íilico, do Projeto de Lei da Câmara no 

16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem), que regulãmenta o 
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais 
e de registro tendo, 

Pareceres _ _ 
-Sob n• 132, de 1994, da Comissão de Coqstituição, Jus· 

!Iça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n•s I e 2 -
CCJ, de redação, que apresenta; 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela re
jeiçãO das emendas rfs 3 a 26, de Plenário. 

-IS-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 60.DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de R~solução n° 60, de 

-1994, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais, cujOs 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, 
vencível no 2" semestre d_e 1994. 

-I9-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 61, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 
Votação. em tu_mo úriíCO, -do Projeto de Resolução no 61, de 

1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir 
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Letras Financeiras do Tesouro do Município - LFrM -- SP_. cujos 
recurs-os serão destinados ao gim da Dívida MobilÍária da Prefeitu
ra, vencível no 'r Semestre de 1994. 

-20-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 57; DE 1994 

{Em regime de w-gência, nos t:c:rmOs do 

art 336, b, do Regimenúilnteino) 
Discussão, em tum.O único, do Projeto de Resolução n .. 57, 

de 1994 (apresentado_ pela Coiriissão de Assuntos Eco~micos 
corno conclusão de seu Parecer no 175, de 1994 ), -que aut~ o 
Estado do Rio de JaiJeirÕ a emitir Letras Finimceiras do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro- LFI'RJ_. ÇJJ.jos recursos serão desti
nados ao giro da Dívida Mobiliária dó EStadO, __ vencível no 2o se-
mestre de 1994. -

-21-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" ·s8,"J5E I 994 

Em regime de urgêni:ia,nos tennos do 

a.rt. 336, b, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno _único, do ~jeto de Resolução D0 58, 

de 1994 (apresentado--pela Comissão- àe Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n .. 176, de 1994), que autoriza o 
Governo do EStado do Paraná a contratar operação de crédito jun
to ao Banco InternaciOnal para a Reconsttução e Desenvolvimento 
- BIRD, no valor de Cr$87.681.120.000,00 (oitenta e sete bilhões, 
seiscentos e oitenta e um milhões_ e cento e vinte mil _cruzeiros 
reais), equivalentes a US$96,0CO,OOO.oõ (nÕventa e seis milhões 
de dólares americanos) a preços de 30 de março de 1994, sendo os 
recursos destinados ao financiamentos de parte do "Projeto Quali
dade no Ensino Público do Paraná". 

-22-

0FÍCIO N" S/54, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336; b; do Regimento Interno) 
Ofício rioS/54, de 1994, através do qual o Governo do Esta

do do Mato Grosso solicita autorização do Senado Federal para 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado d~_Mato Grosso
LFTE - MT, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida 
Mobiliária do Estado, vencível no 2" semestre de 1994. (Depend
endo de parecer da Comissão de Assuntos Econômieos) 

-23-

Projeto de Lei da Climara n" 97, DE I 993 _ 
Votação, em turno ó.nic:~. do Projeto de Lei da Câmara n" 

97, de !993 (n" 1.224/88, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
instalação do sistema de antenas por tirulares de licença de Estação 
de Radiocomunicações, e dá outras providências, tendo 

Parecer Favorável, sob n° 112, de 1994, da Comissão 
- de Educação. 

-24-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" !50, DE 1993 
Votação. em turno único, cf!> Projeto de_ L_ei da Câmara D0 

150, de 1993 (no 1.052183, nã Casa de origem), que dispõe sobre o 
fornecimento de leite pelos empregadores aos empregados, tendo 

Parecer, sob no 146, de 1994, da Comissão 
- de Asssuntos Sociais, favorável Dos termos de substituti

vo que oferece. 

-25-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" I 80. DE 1_993 . 
Votação. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 

180, de 1993 (no 1898/91, na Casa ~-e origem), que dá nova reda
. ção ao art. 5• da Lei n• 6.179, de I I de dezembro de 1974, que 

"institui amparo previdenciário para maiores de setenta anos de 
idade e para inválidos, e dá outras providências", tendo 

Parecer sob n• I 18, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável, com a apresentação da 

Emenda no 1-CAS. 

.. -26-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 184, DE 1993 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 

184, de !993. (n" 1.568/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
concessão de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos 
culnnais e artísticos para pessoas idosas ou portadoras de deficiên-
cia físiCa, tendo · · . 

Parecer sob n• !50, de 1994, da Comissão 
...... de Assuntos Sociais, favorável com Emendas de nos I e 2 

- CAS, que apresenta 

-27-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 185, DE !993. 
Votação, em turno únic?; c!_~_ ~jCto de Lei da Câmara ne_ 

I 85, de I 993 (n" 2.398191, na Casa de origem), que acrescenra pa
rágrafo ao art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalbo- CLT, 

· preScrevendo sanção a ser aplicada em caso de descumprimento 
do disposto do caput do ~~ferido artigo, tendo . _ _ _ 

Parecer favorável, sob no 119, de 1994, da CO!Dlssao 
-de Assuntos Sociais. 

-28-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 203, DE !993 . 
Votação, em turno único~ -do Projeto de Lci da Câmara ne 

203, de I993,(n" 874!91, na Casa de origem), que acrescenla § 7' 
ao art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, tendo 

Parecer favorável, sob no 147, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Soclais-

-2P-

PROJETO DE LEJ DA CÂMARÁ N" 207, DE i.993 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 

207, de 1993 (n" 1.830/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
importação de produtos de origem animal e vegetal destinados ao 
conswno, tendo 

Parecer, sob n• 149, de I 994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favoráv~l çom a Emenda n° I MCAS,_ 

qiie apresenta. 

-30-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 226, DE 1993 
Votação, em turrl_O único, do Projeto de Lei da Câmara no 

226, ·âel99:l (n"1.104!91, na Casa de origem), que dá nova reda
ção ao inciso II do art. 131 ~ Consolidação das Leis do Trabalho. 
tendo 

Parecer favorável, sob no 151, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais. 

-31-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 240, DE !993 
-- Votação, em turno único, do Projeto de- Lei da Câmara no 

240, de 1993 (no 2.552192. na Casa de origem), que acrescentadisM 
positivo ao art. 20 da Lei n° 8.036, de 1 I de maio de 1990, para 
permitir a movimentação da conta vinculada quando o trabalhador 
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ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia ma-
lign~ tendo __ __ _ __ 

Parecer favorável, sob no 144, dC 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais 

-32-

PROJETO DELE! DO SENADO N"27, DE 1991-COMPLE
l\.1ENTAR 

Votação, em turno -único, do Projeto de Lei do Senado no 
27, de 199f- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3e doart. 192 da Constiru.ição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos Ecooô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às15hQ2min,}_ 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N" 238194 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi olitorg-ãda pelo Ato da Comissãõ Diretora 
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso D0 0332194-1, resolve aposentar, voluntariamente, Edmar 
LUCAS DO AMARAL, matrícula 2.015, Analista de Indúsbia 
Gráfica Legislativa, Nível III, Classe Especial, Padrão V /s30, do 
Quadro de Pessoal do Centro Grãfico do Senado Federal- Cegraf, 
nos termos do art 40, inciso m, alfuea a, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, incíso 
III, alínea a e 192, inciso II, da Lei n" 8.112, de II de dezembro de 
1990. 

Senado Federal, em 30 de junho de 1994.- Seoador Hum
berto Lueena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N" 239 DE 1994 
O Presidente do S_enado Federal, no uso da sua competência 

regimental e consoante o disposto no artigos 65 e 67, do Ato n° 31, 
de 1987, da Comissão Diretora, 

Resolve 
Art. 1° Designar para integrarem a Comissão Permanente de 

Licitação, como membros efetivos, os sel'vidores TADEU MI
GUEL OSMALA, CLA YTON ZANLORENCI, DIMITRIOS 
HADJINICOLAOU, JOSÉ TADEU DE AMORIM, EDVAL 
FERREIRA DA SILVA, LUIZ HUMBERTO DE FREITAS, ÁU
REA CAMARGO SOUZA SANTOS, TADEU IZIDRO PATRO
CÍNIO DE MORAES E, COMO SUPLENTES, . OS 
SERVIDORES SIMÃO PEREIRA DA CRUZ, ELINÉA ANSEL
MO CHAGAS E ALCINEY SN'l'fOS GRANADQ DA SILVA. 

Art. 2° A Comissão Pennlinente -de LicitaçãO será JYCsidida 
pelo servidOr Tadeu Miguel Osmala. e, 11os eventuais -impedimen
tos, por um dos membros efetivos. indicados pelo titUlar. 

Art. 3_0 O mandato dos membros da Comissão Pennanente 
de Licitação de qtie trata o art. t• deste Ato será de I (um) ano, 
com vigência a partir de 1 julho de 1994. 

Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação . 
.Art.- 5o Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, em 30 de junho de 1994. - Senador Hum

berto Lueena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 

ATON"OBO,DE 1994 
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribui

ções regulamentares e de acordo com o disposto no artigo 2°, do 
Ato n" 9, de 1992, do Primeiro Secretário. 

Resolve: 
Art. I o Designar as servidoras Isabel Cristina Souza Cardo

so (matrícula no 3.043) e Eloísa Sales Correia (matrícula n° 3.045) 
gestoras, titular e substituta, respectivamente, do Contrato n° 034, 
de 1994, celebrado entre o Senado Federal e WIDTE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS S/ A. para o "fornecimento de !.000m3 de 
oxigênio medicinal. pureza mírtifna de 99,5%, para uso na Subse
cretaria de Assistência Médica e Social". 

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3°Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Em t• de julho de 1994. -·Manoel Vilela de Magalblies, 

Diretor-Geral. 
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1-ATADA81"SESSÃO,EM5DEJULHO DE 1994 SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Coogratulando-se 
com o Governador João Alves Filho pelo ''Projeto Chapéu de 
Cõtiro", de captação e abastecimento de água que vem sendo de
senvolvido n_o Estado de Sergipe. Transcrição da notícia 110 Go
verno de Sergipe inaugura um novo tempo no sertão,11 publicada 
no Jornal do Congresso Nacional, edição de 30-de aOilla-06 de 
maio de 1994. 

!.l-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N" 247, de 1994 (n" 509/94, na origem), de 4 do corrente, 

referente à aprovação da Mensagem relativa à indicação do Senhor 
Iram de Algteida Saraiva, para exercer o cargo de :Ministro do Tri-
bunal de Contas da União. ___ _ 

-N" 248, de 1994 (n° 510/94, na origem), de 4 do corrente, 
referente ao término do prazo, sem deliberação do Congresso Na-
cional, para apreciação das Medidas Provisórias n"' 506, 507, 51 O, 
511 e 516, de 1994. 

- N" 249, de 1994 (n° 512/94, na origem), de 4 do corrente, 
·restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado 

1.2.2 - Avisos do Ministro de Estado Chefe da Casa Ci
vil da Presidência da República 

- N" 1.331194, de 1 o do ~corrente, encaminhando informaçõ
es parciais sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 186, 
de 1994, de autoria do Sena-dor Nabor Júnior. ~ 

- N° 1.346/94, de 1° do corrente, encaminhando informaçõ
es complementares sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n° 186, de 1994, de autoria do Senador Nabor Júnior. 

- N" 1.348/94, de 1° do corrente, encaminhando informaçõ
es sobre os quesitos-constantes do Requerimento n-o 530, de 1992, 
de autoria do Senador Pedro SiirioD.. 

- N° 1.415/94, de 5 do corrente, encaminhando informações 
constantes do Requerimento n° 293, de 1994, de autoria do Sena
dor Gilberto Miranda. 

- N° 1.416/94, de 5 do corrente, encaminhando informações 
constantes do Requerimento n:o 320, de 1994, de autoria do Sena
dor Irapuan Costa Júnior. 

1.2.3 - Comunicação 
-Do Presidente da Comissão Especial do Código de Trân

sito Brasileiro, de anexaçãO ao PrOjeto dt: Lei da Câm3.ra n° 73, de 
1994, que ''instib.li o Código de Trânsito Brasileiro", dos projetes 
que menciona. 

1.2.4 - Requerimento 
- N° 536, de 1994, de autoria do Senador Josê -Samey, soli

citando que seja considerado, como licença autorizada, o período 
del3a17dejunhodel994. ~- ~~ ··~~ 

L2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR JOÃO CALMON- Consíderações sobre a Edu
_cação. Compromisso de todos os candidatos à Presidência da Re
pública com a melhoria do sistema educacional brasileiro. 
Congratulando-se com o Governo Federal pelo êxito iniCial incon
testável do lançamento da nova mOeda nacional, o Real. 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO -Documento elabora
do por Comissão de representantes do oeste baianO, prOpondo um 
plano de desenvolvimento integiado para aquela região. 

SENADOR ODAÇIR SOARES- Aprovação da Moção n° 
2, de 1994, da Câmara Municipal de Presidente Mêdici-RO, mani
festando elogios à S. Ex~la ~<:;olha da Vereadora_ Sô_nia._ fuc;ílja,_ 
Balau, para conc_orrer ao Governo do Estado, na condição de can
didata à Vice-Govemadora. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória n° 543, de 3_0 de junho de 1994, que dispõe sobre a base 
de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
PIS, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o parágrafo 1° 
do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24de julho de 199f, e dá outras pro
vidências; designação da Comissão Mista e estabelecimento de ca
lendário para sua tramitação. 

L2. 7- Requerimento 
'- N° 537, de 1994. de autoria do Senador _Lourival Baptista, 

solicitando que sejam considerados. como licença autorizada, os 
dias 24, 27 e 28 de junho do corrente ano. Aprovado. 

- ~ 538, de 1994, de autoria do Senador Áureo Mello, so
licitando que não sejam realizadas as sessões ordinárias ilo período 
de 8 a 18 de julho, salvo deliberação posterior. Aprovado. 

1.2.8- Comunicação 
- Da Senadonr'Júnia Marise, de ausência do País, em cará

ter particular. 
1.2.9 - Apreciação de matérias 
- Requerimento n-o 535, de 1994, de autoria do Senador 
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José_Sarney, lido em ses_são anterior. Aprovado. recursos destinados a financiamento de parte do _1'Projeto Qualida-
- Requerimentos noS 509 a 533, de 19SM, de autoria dos se~ de no Ensino Público do Paraná". Aprovado. À Comiss-ão Direto

nadores Nelson Wedekin, José Richa, Coutinho Jorge, ~~rnaltdp · r~ para a redaçãq_ (mal. 
Hemique Catdoso, Gerson Caniata~ Flaviano Melo, Louremberg , - Redação fmal do -PrOjeto de Resolução if 58!94. Aprov.ã-
Nuries Roeha. Affonso Camargo, Wilson Martins, Mãrio Covas, · · da. A promulgação. 
Carlos Patrocínio, Nelson Cameíro, -Teotônio VIlela Filho, Ru:x -Ofício noS/54, de 1994, atraVés do qual o GoVerno doEs-
Bacelar, Francisco Rollemberg, Alfredo Campos, Garibaldi .Alves tado do Mato Grosso solidta-auiori-zaÇão ~o SeD.ãdci FCderal para 
Filho, José Paulo Biso!, Lavoisier Maia, José Fogaça, E.acb~d Sal- emitir Letras Finan~iras.do.Te·SQ'4ro ,do EstaP,o do Mato Grosso.
danha Detzi, José Eduardo, Márcio Lacerda e Darcy Ribeiro, lidos LFTE-MT, <:ujos recursos serão ~s.tinados_ao giro da Dívida MÓ-
em sessãci anterior. Aprovados. · biliária do Estado, vencível no 2° semestre de 1994. Aprovado, 

· 1~2.10- Oficio _ _ , nos teri:D.os d:o ProjetO de. R~solução n° ~3/94t constante de parecer 
--~ 197/94, de _autoria do Senado Alfredo Campos, Presi- de Plenário proferido nesta oporturiicJ.acfu. A Comissão Diretora 

dente da_ Comissão Mista Parlamentar de _Inquérito_ destinada a para re,dação_ fmal. 
apurar iri'cgU.laridades no TV Jovem Pan Ltda, canal 16 UHF de , - Redação fmal do Projeto _de Resolução n° 63/94. Aprova-
São Paulo, encaminhando o Relatóiiõ Final para as proVidênciâs da. A promulgação. -
cabíveis. ' ~ Projeto de Lei da Cãmara n• 97, de 1993 (ri• 1.2241.88, na 

1.3 ~ORDEM DO DIA Casa de Origem), que dlspõé sóliré a lnsia!àção do sísíema de' inie-
.- Projct~ de Resolução n° 60, de -1994~ que autoriza o Go- nas por tjtl,llares.~e,lice~ça de: Esta_çã,O,qe Rad.i{;x:o.niU:nlcaçÕes, e· 

venio d6 E"stado de Mínas Gerais ã ~initir Letras Financeiras do dá outras provi<;lên~ias._A,provado. A sanção. 
Tesouro _d_o_ Estado_ de_Minas GeraiS, qJ.jos re_cursos ser'ãÕ :ctCStina~ · -Projeto de Lei da Câmara n° 150, de_1993 _(n°.l.Q5.2'83, na 
dos ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no~~ !ie~es- _Casa ~de _orig~~). q_ue dispõe ·sobre o foineci..nlento de leite pelos 
tre de _1994. Aprovado, após justificação f~~t~ pelo~~· _F.onan Tito empregados aos empregados. Aprovado nos termos do substitu
refCrente ã retifiC-ação sobre_ o projéfo: _À Comissão Diretora para a· tivo tic"ando prejudiCado o projeto. À Comissão Diretora para re-
redaçãp fm1U . , , dação do vencido para o turno suplementar. 

, - Redação fmal do Projeto d~ Resolução n° 60/94: AProVa- -Projeto de Lei da Cãmara.no 180, de_ 1993 (n° 1.898191, na 
da. A promulgação. . _ .. -: .. __ .__ ____ _ _ "- " '" " __ Casa de origem), qüe -dá- nova redação ao arL 5:' da Lei ·no 6.179, 

--Projeto de Resolução n° 61, ae--(~94,-qilê ãutofí_ia â. Pre~ de 11. ~ dezemb!o de .1974, que'"insi.ifuí airipàio previâenciário 
feitura Municipal de São Paulo a emilli Letras FiiiancefráS do Té- para mal,o~s de,setenta_aP,Os 4e: \da~~ !?ara inválidos, e _dá oll\f~ . 
souro do Município- LFfM-SP, cujos recursos serão dçstinàdos providências". Aprovado com emenda A Comissão Diretora para 
ao gita da Dívida Mobiliâii.ã.-da Prefeitura, venCfVernõ 2° semestre a redação fmal da-emenda. 
de 1994. Aprovado. À Co:míssão Diretori para a redaçã~ filla1: . . . . ....:ProjetO de Lei da Câmaril n°-184, de 1993 (n~ 1.568191, na 

, - ~edação fmal do ProjetO~ Resoluç~o n° 61194. Aprova- Casa- de oriiem), qUe dispõe sob-re a concessão de desconto nos 
da. A promulgação. valores dos ingressos em espetáculos _culturais e artístiCos_ para 

-Projeto de Resolução n° 57! de 1994, que autoriZa o Esta- pessoas idosas ou portadoras de deficiência física. Votação adia
do do Rio de Janeiro a emitir Letras. Fmancefras do Estado do Rio da nos termos do Requerimento n° 540L94, de autoria do Senador 
de Janeiro~ LFTRJ, cujos recursos serão destinad~s ao gh-ó & Dí- Pedr? _Sim9D., Para 4 de agosto próximo. 
vida Mobiliári8. do Estado, vencív.el no 2° semestre de 1994. -Pr0jetodeLeida-Câmaran° 18-5,de 1993-(n°239819i;na 
Aprovado. À Comissão Diretora para a redação fmal. Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 71 da Consoli~-

, - Redação fmal do Projeto de ResoluçãO _n° 57 !94. Aprova· ção das Leis do Trabalho- CL T, prescrevendo sanção a ser aplica-
da. A promulgação. - - - da e~ caso de desc:_umprimento do disposto no caput do referido 

-Projeto de Resolução n° 58, de 1994, que ãutoríza o Go- _artigo . .Aprovado. A sanção. 
vemo do Estado do Paraná a·contialãr opetaç3.o de crédito junto ao -ProjetO de -Leí da Câmara n° 203, de 1993 (n° 874/91, na 
Banco Internacional para a Reconstrução __ e _Desenvolvimento - Cas_a de origem), que acrescenta parágrafo 7° ao arL 543 da Con
BIRD, no valor de CR$87.68LI20,000,00 (oitenta e sete bilhões, solidação das Leis do Trabalho- CL T. Aprovado, À sanção. 
seiscentos e oitenta e um milhões e_cento _ _e __ vinte mil cruzeiros -Projeto de Lei da Câmara D0 207, de 199_3 (n° 1.830}91, na 
reais), equivalentes a US$96,000,000.00 (noVe_nta e seis milhões Casa de origem), que dispõe sobre a importação de produtos de 
de dólares americanos) a preços de 30 de março de 1994, sendo os origem animal e vegetal destinados -ao consumo. Aprovado com 
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emenda. À Comissão Diretora para reda.ção ftriãl da emenda. 
-Projeto de Lei da Câmaran" 226, de 1993 (n" 1.104/91, na 

Casa de origem), que dá nova redação ao inCiso rr do art. 131 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovado. À sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 240, de 1993 (n" 2.552/92, na· 
Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao arL 20 da Lei n" 
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação da 
conta vinculada quando o trabalhador ou qualquer de s~s depen
dentes for acometido de neoplasia maligna. Aprovado. A sanção. 

-Projeto de Decreto Legislativo n"-44,_de 1993 (n" 250/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são da Rádio Inde-pendente Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modu1ada na cidade Lajeado, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n" 253/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o·ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Capinzal Ltda., para explorar serviço-dera
diodifusão sonora em onda média na Cidade de Capinzal, EstadO 
de Santa Cataiii:ta. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto-de Decreto Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Fraternidade Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusãO 'sonOra -em: freqüêri.cia mOdulada na Cidade de Araras, 
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993 (n" 264193, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova ã perniiS
são da Rádio Jomal do Brasil Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora ém freqüêrida iriodulada na Cidade do Rio. de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro._ Vº-tação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (n" 273/93, 
na Câniara dos Depu~dos), que aprova o ato que renova- a pennis-. 
são da Rádio'Lito:nü. Ltda., para explorar serviço de radiodifJ.!.são 
sonora em frCCÍüênêià ino~.t1acta na_~adade d.e.Osório, Estado _do 
Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto __ -Legislativo n° 52, ·de 1993 (n° 
246/93,na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qUe rEmova a -
concessão outorgada à. Ràdio -Grande Lago L~<!a·· .P~a explOrar 
serviç-o de radiodifusão Sonora em onda média na Cidade de Santa 
Helena, Es.tado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 55, .de 1993 (n• 267/93, 
na Câmara doS Deputados), "que aprova 6 ato' que renova a conceS-· 
são 'oUtOrgada· à Pa4ue'tá Ei:âpTOOndimentôs' Lida., p~a e~plqrar 
serViÇO de radiodifuSão soD.ora eni onda IÍlêdia na Cidade de Elo
riano Estado do Píaul. VotaÇão adiada por falia de quoriun: 

-Projeto de D_ecretp Legislativon° ?,'de 199'4 (n° 308/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova ã Outor
gada deferida ã Rádio Cn1tura de Timbó Ltda., para explorar servi
ço de rac;iodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, 
Estado de Santa Catarin_a, Yotação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n°9, de 1994 (n°301/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a cOncessão 
outorgada ã Rádio e TV Tapàjós Ltda., para explorarserviço de 
radiodifusão de sons e imagcitS (teleVisão) na Cidade de Santarém, 
Estado do Pará. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1994 (n• 297/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar serviço de ra
diodifusão sonora em freqUência modulada, com fms 
exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativon• 11, de 1994 (n• 265/93,_ 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis-

são outorgada ã S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada n.i Cidade de For
taleza, Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1994 (n• 319/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à FundaçãO Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqUência n:i.Odulada na cidade de Soroca
ba, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252193, 
na--Câmara dos Deputados ), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda., para explo~ serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Araguaína, Esta
do do Tocantins. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1994 (n" 254193, 
na-~Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces-: 
são outorgada à TV Tocantins Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, 

· Estado de Goiás. Votação adiada por falta de quorum. 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328/93, 

na Câ:Jp.~a dos Deputados), que aprova o ato que OUtorga permis
são à FundaÇão di EriSilio SUperior do Vale do Sapucaí para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqUênCia modulada, 
com fins exclusivaniente educativos, na cidade de Pouso Alegre, 

.Estado de Minas Gerais. Votação adiada por falta de quorum. 
-'Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1994 (n" 327/93, 

na Câmara dos-Deputados), que aprova ci ato que renOva a conceS
são outorgada à Rádio Montanhês de Botelhos Ltda., para explorar 
serviÇo' de radiOdifusão sonora em cinda média na cidade de Bote
lhos, Estado de rvfinas Gerais. Retirado da pauta nos termos do_ 
artig017_5,e,doRegimentolntemo. ___ _ 

· -Projeto de Lei da Câmara n• 16,de 1994 (n• 2.248191, na 
Casa de origem), que regulamenta o art. 236 da Constituição Fede
ral, ~pondo sobre serviços notariais e de registro. Votação adia

. da por falta -de quorum. Votação adiada nos termos do artigo 
375; VITI, do Regimento Interno. 

- -Projeto de Lei do Senado no 27, de 1991-Complementar, 
de autOria do Senador MansueiO de Lã~or, que regulamenta o pa
rágrafo 3" do art, 192 da C9J1Stituição Federal, que dispõe sobre a 
cobrança de fúros reais riláximos, e dá outras providêi:lcias. Vota
ção adiada nos termos do artigo 375, ~do Regimento Interno 

- -1.3.1 --COuiunicaç-ão da Presidêricla . -
Adiamento da votação do Requerimento n°- 536/94, lido no 

Expediente da presente sessão, por falta de quorum. 
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
s·ENADOR MAURO BENEVIDES - Pronunciamento do 

Presi-d;;mte do Banco dO Brasil, Sr. Ale ir Calliari, de que não have
rá fechamento de agências daquele banco na era do real. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Homenagem ã Tri· 
buna da Imprensa. na pessoa do jornalista Hélio Fernandes,_ a 
propósito do transcurso do aniversário daquele jornal. 

SENADOR MARCO MACIEL - Preocupações de S. Ex' 
com os rumos da Conferência Internacional sobre População e De
senvolvimento, a chamada Conferência do Cairo. Convocação 
do Ministro Celso Amorim para se pronunciar sobre o assunto. 

1.3.3 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje. às 

18 horas e 7 minutos, coin Ordem do Dia que designa. 
1.4-ENCERRAMENTO 
2-ATA DA82;, SESSÃO, EMS DE JULHO DE 1994 
2.1 - ABERlURA 
2.2.- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Requerimentos 
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N" 541, de 1994, de autoria do Senador Dívaldo Suruagy, 
solicitando que sejam considerados, cOino licença autorizada, os 
dias 1°, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28,29 e 30 do 
mês de junho do ano em curso. Aprovado. 

N" 542, de 1994, de autoria do Senador Nabor Junior, soli
citando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
! 0

, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 24, 27, 28, 29, e 30 do mês de junho do 
ano em curso. Aprovado. 

N" 543, de 1994, de urgência para o Projeto de Lei da Cã
mara n• 112, de 1994, no Senado Federal (Mensagem n• 77'2193, 
na origem),que "Institui a cédula de produto rural, e dá outras pro~ 
vidências". 

~ 544, de 1994, de urgência para o Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado D0 156, de 1993, que renova o prazo 
de que trata o paragrafo 6° do art. 2• do Decreto - lei n• 2452, de 
29 de julho de 1992, para a instalação de Zonas de Processamento 
de Exportações jâ existentes. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Requerimento n• 899, de 1993, do Senador João França, so
licitando, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo in
titulado "Ianomamis - A outra face da questão,n publicado no 

jornal Correio Braziliense edição do dia 15_ de setembro de 1993. 
Aprovado 

2.3,1- Matérias ap~ecladas após a Ordem do Dia 
Requerimentos n"' 543 ê 544, de 1994, lidos no Expediente 

da presente sessão. Aprovados. 
2.3.2 -Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR ÁUREO MEILO - Apelo do Presidente do 

Conselho de Enfermagem _do Amazonas, no sentido de aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara n° 129/93. em tramitação no Senado 
Federal. que trata do piso salarial dos enfermeiros e determina ou
tras providências. 

TES 

2.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
2.4- ENCERRAMENTO 
3-ATQ DO PRESIDENTE 
N" 240; de 1994 
4-ATO DO DIRETOR-GERAL 
W81,de 1994 

~ 5-MESADIRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN· 

Ata da 813 Sessão, em 5 de julho de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

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

Cárlos De 'Carli - Chagas Rodrigues - francisç:o Rollem
berg - Gerson Cam.ata- Humberto Lucena - Jrãpuan CoSta Júnior 
--João Calmon- João França -João Rocha- Josaphat Marinho 
-José Eduardo- Júlio Campos- Lonrival Baptista- Lucídio Por-
tella - Mansueto de Lavor - Marluce Pinto - Mauricio Corrêa -
Mauro Benevides _- Meira Filho- Nabor iúnior- od:i.cii Soares
Pedro Simon - Raimundo Lira -Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 24 Srs. Senadores. HavendO nrl
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de DeUs, iniéiã.iilos nõssos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário procederá ã leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

~ ~DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 247, de 1994 (n° 509/94, mi origem), de 4 do corrente, 
referente à aprovação da Mensagem relativa à indicação do Senhor 
Iram de Almeida Saraiva, para exercer o cargo de Ministro do Tri
bunal de Contas União. 

N" 248, de 1994 (n' 510/94, na origem), de 4 do corrente, 
referente ao término do prazO, seni -deliberação das Medidas Provi
sóriasn"' 506,507, 510,511 e 516, de 1994. 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionado: 

W 249, de 1994 (n• 512/94na origem), de 4 do corrente, re
ferente ao Projeto de Lei da Cãnaara n• 88, de 1994 (2.938/92, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o Estatuto da Advogacia e _a 

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, sancionando e transfor
mado na Lei n• 8.906, 4 de julho, de 1994. 

AVISOS 

DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA 

CASA CIVIL DÀ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
No 1.331/94, de 1° do.cOrrente, encam.inhando infOrmações 

parciais sobre os quesitos constantes do Requéfiinento n° 186, de 
1994. ~ autori~ do ~_eJ)adQr Nabor Júnior. ~ . ~ . ~ ~ ~ 

~' 1.346194, de 1 o do corrente, encaminhando informações 
complementares sobre os quesitos çonstantes elo_ Reque:rúnento 'no 
186, de 1994, de autoria do Senador Nabor Júnior; 

N° 1.348/94, de 1° do corrente, encaminhando informações 
sóbre os quesitos- ctm.starites do Requerinlento n-<:>-530, de 1992, de 
autOria do Senador Pedro Simon~ 

N° 1.415/94, de 5 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimentd D0 293, de 1994, de 
autoria do Senador Gilberto Mil'apda; e _ _ _ 

N" 1.416/94; dO 5 do corrente, encaniinbando infoi'maÇões 
sobre os quesitos constantes do Requerimento_ n° 320, de 1994; de 
autoria do Senador Irapuam Costa Júnior. 

As informações foram encaminhadas, em cópias. 
aos requerentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação qH.e será lida pelo Sr. 1° Secretário. 

- É lida: a seguinte 

COMUNICAÇÃO 
OF. N• 008/CCfB/94 

Brasília, 20 de junho de 1994 
- Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal; 
_De acordo com a determiii.aç·ão _de Vossa Excelência feita 

na Sessão Ordinária do_ Senado Federal do dia 23 de maio de 1994, 
põi ocasião da designação dos membros da ComissãO- Especial 
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Temporária incumbida de estudar e emitir parecer sobre o Projeto 
de Lei da Cim.ara n°73, de 1994, que ''Institui o Código de Trânsi
to Brasileiro", foram anexados ao mencionado Projeto, as seguin
tes proposições legislativas em curso nesta Casa, de ccnformidade 
com o que dispõe o art. 374, inciso n. do Regimento Interno: 

·Projeto de Lei da Cãmaran• 181, de 1993; 
·Projeto de Lei da Câmara n• 70, de 1993; 
·Projeto de Lei do Senado n•2SO, de 1991; 
• Projeto de Lei da Câmara D0 72, de 1989-(ijiie iia.m:ita em 

conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 40, de 1991); e 
• ProjetO de Lei do Senadon° 160, de 1991. 
Deixou de ser anexado à mencionada proposição o Projeto de 

Lei do Senadon• 250, de 1991, em virtude de, por deliberação do Ple
nário, encontrar-se tramitando em conjunto com- o Projeto de Lei do 
Senadon•67, de 1992, perante a Comissão de Edu~o. 

Na oportWlidade, reitero a Vossa Excelência a expressão do 
meu apreço e distinta consideração. --Senador Am.ir Lando, Pre
sidente da Comissão Especial do--Código de Trânsito Brasileiro 
(PLC n• 73/94). 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

So?re a_ mesa, requerimento que será lido peJo Sr. 1~ secre~ 
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 536, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental que se

jam consideradas como licenças autorizadas os dias 13 a 17 de ju~ 
nho do corrente quando estive afastado dos trabalhos da Casa, pelo 
fato de ter sido prorrogada minha viagem a Dresden - Alemanha. 

Sala das Sessões. ~Senador José Sarncy. 

O SR; PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido será remetido à Coirii.Ssãó de RelaçõeS .Exttmores e ne~ 
fes-a Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, nõs 
termos do§ 3° do art. 40 do Regimento Interno. ~-~ ~ 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival BaptiSta, _pri~ 

me iro orador inscrito. - - · -

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - ~- _Preside_nte, s~ ç s~. Senaclores. _em 
qualquer Estado do Nordeste, principalmente na região do semi
ãrido, o abastecimento de água para a população, especiabnente 
nos povoados e pequenas cidades, é, realmente, um problema que 
exige muita atenção dos governos. _ _ _ . __ -

Em Sergipe, um importante projeto de captação e abasteci
mento de água vem sendo desenvolvido com sucesso pelo Gover
nador João Alves Filho, desde o seu primeiro mandato, 
promovendo grandes beneficies à população. 

O Projeto Chapéu de Couro, nacionalmente conhecido pe
los técnicos e especialistãs que Cuidam de teinas relã.CioD.adOs com 
o aproveitamento de recursos hídricos, inaugurou recentemente 
duas novas estações de tratamento de água denominadas Delmiro 
Gouveia e Gilberto freire, que, juntas, vão Processar e tratai_ -~-~s 
de 2 milhões e 800 mil litros de água por hora, o que irá beneficiar 
centenas de milhares de habitantes de água potável com o mesmo 
nível de qualidade da que é servida na capital. 

Estas estações vão tratar a água das adutoras Sertaneja e 
Alto Sertão, que fazem parte do maior complexo integrado de adu
toras da Amêrica Latina, com 1.742 quilômetros de tubos. corres
pondentes à distância aérea de Brasília a Fortaleza ou à distância 
terrestre de Aracaju a Brasília. 

Conforine diz a notícia .PUblicada no Jornal Congresso Na· 
clonai. edição de 30-4 a 6-5-1994. que peço-seja transcrita com o 
meu pronunciamento, "em boa parte do mundo. onde milhões de 
pessoas morrem por ano. vítimas de doenças provocadas gela má 
qualidade da água. isso é motivo de sobra para comemorar. Para o 
nordestino, ter água canalizada já é um privilégio. Ter água tratada 
é um privilêgio apenas reservado ao sertanejo sergi_pan9.~' 

Sr. Presidente, para mim é motivo de grande satisfação as
sistir ao coroamento de uma velha aspiração do Governo e do 
Povo sergipãnõ - a solução do problema de abastecimento de água 
-. especíalmente de uma forma tão criativa, objetiva e prática, 
aproveitando a disponibilidade dos recursos hídricos existentes e 
superando obstáculos com os meios oferecidos pela tecnologia 
modema e de bal,xo :eusto.. . "' . __ 

- _Participo das comemorações deste e_vento, Sr. Presidente, 
porque quando fui Governador de Sergipe, no fmal da década de 
70, iniciei, de forma pioneira, a construção de uma adutora, canali
zando as águas do rio São Francisco. E foi desta simente, com a 
continuidade dos governos que me sucederam e o impulso extraor
dinário_ dado pelo Governador João AlveS Filho, com o seu Proje
to Chapéu de Couro, QUe abrange diversas modalidades dé 
prospecção, captação, armazenamento e distribuição de água, que 
.:::l!egam~ ~ este estágio de proficiência coin relação a este recurso 
para a sobrevivência e o bem-estar da população. bem como para 
o desenvolvimento econômico e social do Estado de Sergipe. 

Desta tribuna do Senado Federal, Sr. Presidente, quero en
viar as minhas congratulações ao Governador João Alves Filho, 
extensivas à equipe de govemo, por mais este êxito alcançado em 
beneficio da populaÇão, pois tenho sido testemunha do seu ~
nho, do seu. esforço, em procurar atender aos reclamos e ~.aspira
ções do povo sergipano e às prioridades para o progress.o-'ae nosso 
Estado. ' 

~?".a o que eu tinh~ a dizer, Sr. Pf"esi4erit~. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU-. 
~ RIVALBAPTlSTAEM SEU DISCURSO: . 

O GOVERNO DE SERGIPE INAUGURA 

UM NOVO TEMPO NO SERTÃO 

Agora o sertanejo tem água tratada 
como nos grandes centros urbanos 

Numa ação decisiva, em favor do poVo dO sertãO, o g-overno 
de Sergipe, através do Projeto Chapêu de Couro, inaugurou duas . 
noVaS estações de tratamento: Delmiro Gouveia e Gilberto Freyre. 
Juntas, vão processar e tratar mais de 2 milhões e 800 mil litros de 
água por hora, beneficiando centenas de milhares de habitantes da 
região, que pãssam a consumir água com a-mesnia· qUalidade .d3. 
da oferecida na capital. 

As estações vão- tratar água das adutoras Sertaneja e Alto 
Sertão, que fazem parte do maior sistema integrado de adutoras da 
América Latina, com 1.742 quilômetros de tubos, o equivalente a 
distância de Aracaju à Brasília. Isso significa mais de 1 metro de 
adutora por sergipano. -

Em boa parte do mundo, onde milhões de pessoas morrem, 
por ano, vitimas de dOenças provocadas pela má qualidade da 
água. isso é mOtivo de ·sObra pra.-comemorai. Para o nordestino. ter 
água canalizada já é uiri privilêgio: Ter água tratada é um privilé-
gio apen:as reservado ao sertanejo sergipano·. --- -----

-o trabalho continua. Mas a partir de agora, o Governo inau-
gurá um noVO tempo nO sertão. , 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. (Pausa.) 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho~ 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. (Pau-

sa.) 
COnCedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDJ:f":C.- ES:"Pi:únuncía o- se
guinte discurs_o.) - S:r. ~sidente, S~ e Srs. SenadoreS·, neste es
forço CõilCetLtta:do que _estamos tentando _realizar, aproveito a 
oportunidade para tecer algumas considerações sobre o tema que 
constitui a Obsessão dá. minha vida parlamentar e também para me 
congratular com o Governo Itamar F_ran~C!_. com o êxito iniclál, que 
é incontestável, dO lançamento do Real. - -

Dando à Educação a prioridade que ela mere<:e, e altamente 
animador registrar que todos os candidatos a Presidente da Repú
blica estão assumindo com a Nação o solene compromisso de, na 
hipótese de- serem eleitos, dedicarem à_Edu~açã~ a máxin:i!l_p_!iori
dade. 

O ]Oitüi.l O Globo dedica uma manchete ~e oito ~ÔJtinas ~q 
tema, afirmando: "Candidatos prometem uma educação nota 1 0''. 

Como em nossa ConstitUição ilão há neuhum artigo que 
proíba o sonho, encaro com entusiasmO eS~ fa~p.ovo. 

Inicialmente, cito o candidato_ Fernando Henrique 
Cardoso~ -que afuma: ''Quero investir na qualidade de 
ensino11

: 

O candidato da coligação PSDB-PFL-PTB à Pre
sidência, Fernando Henrique Cardos_o, já deteinúnou à 
sc.a equipe que inclua em seu programa de goyerno ape
nas a conclusão dos Centros de Assistência Integral à 
Criança ..:.. CAIC. que já eStiverem em construção. Fer
nando_ Henrique pretende melhorar as escolas já existen
tes antes de concluir novas. 

Obviamente. trata.:.s~ _de um programa altamente louvável, 
uma vez que o Brasil ostenta um número realmente i..ri:J.pressionan
te de obras públicas não c_oncluídas. 

Prossegue o candidato Fernando Henrique Cardoso: . 

Nossa prioridade será a qualidade do ensino. O 
aluno cm primeiro lugar. Hoje, de tudo o que vai para a 
Educação, menos de 50% chega à sala de aula. A maior 
parte fica na burocracia ou é aplicada em ações que nada 
têm a ver com a sala de aula. como ginásio de esportes 
em municípios. Nós vamos jogar todos oS recursos da 
Educ_a_ção na ~ala de aula - afll';Olou o coordenador do 
programa de governo da coligação, Sr. Paulo Renato 
Souza. 

Aliás, o referido coordenador foi um_excelente reitor de uni
versidade, em São Paulo. 

Prossegue o texto: 

A prioridade, segundo Fernando Henrique Cardo
so, será o ensino básico - 1° e 2° Graus. Os dados já co
letados pela campanha junto ao 1Vlinistêrio da Educação 
e a organismos internacionais indicam que o problema 
de evasão escolar não .está na falta de esc_olas, nem de 
professores, mas na qualidade do ensino. Além çlisso, 
existe a ausênci_a de trein~en_tó dos professores, que 
acabam desestimulando os alunos e levando o número 
de crianças fora da sala a 4 milhões, na faixa de-7 a 14 
anos. 

O Sr. Marco Maclel- Concede-me V. Ex .. um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Ouço V. Ex'coiii"lnuilo praZer, 
nobre Senador Marco Maciel, pois foi um admirável titular da Pas
ta da Educação, tendo, portanto, autoridade de sobra para opinar 
sobre a prioridade que deve ser dada à Educação em nosso País. 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador. 1 oão Calmon, antes 
de mais nada, eu gOstaria de agradecer as generosas palavras que 
V. Ex .. teceu a meu respeito e dizer que são produto da velha ami
zade que nos une. Da minha parte, com muita antecedência, admi
ro V. Exa pelo trabalho que realiza, sobretudo no campo da 
Educação. Tenho s_em.pre dito que V. Ex1 é o grande apóstolo da 
Educação brasileira e autor daquilo que já chamei, certa feita, de 
Lei Áurea da Educação, que foi a alocação de verbas vinculadas 
para que a Educação se hbertasse dos minguados recursos orça
mentários. Até a Emenda Calmon, a Educação brasileira dependia 
do arbítrio do govemanle _que, em algum instante, se dispusesse a 
alocar recursos para o referido fun. Agora, não. Com a chamada 
Emenda Calmon, a Educação pôde dispor de um volume de recur
sos pelo menos o suficiente para o atendimento de algumas tarefas 
inadiáveis, básicas e indispensáveis. Por isso, a Educação brasilei
ra deve muito a V. Ex•, que tem sido, principalmente fora do País, 
reconhecido pelo seu trabalho. Tanto isso é verdade que foi recen
temente indicado pela UNESCO, em nosso c País, como Embaixa
dor da Educação, no ano internacional que marcou a luta contra o 
analfabetismo. A ilinguém melhor do que V. Exa coube o titulo de 
Embaixador da Educação, por todo o seu passado de lutas em fa
vor dessa grande questão brasileira. Estou ouvindo as palavras de 
V. Ex a sçbre o programa do Senador Fernando Henrique Cardoso 
e quero dizer que S. Ex a, nosso Colega nesta Casa- V. Ex• o co
nhece muito bem e sabe que, além de professor universitário, 8. 
Ex a é uma pessoa preocupada com a causa da Educação-, em su
cessivas funções que exerceu, inclusive nesta -casa, no cumpri
mento do mandato parlamentar, sempre deu provas do seu apreço 
com relação ao setor. Entendo que o s.eu programa de governo se 
constrói de fonna muito participativa; é um programa em elabora
ção, _posto que, através do Dr. Paulo Renato- que, inclusive, foi 
Reitor da, U:NICAMP e Secretário-de ~.ação em São Paulo -. 
estamos buscando fazer um programa que esteja em sintonia com 
a sociedade. Não tenho _dúvidas em afll1ll3l' que o do Senador Fer
nando Henrique Cardoso dará uma grande prioridade à Educação. 
V. Ex• se reporta a esse fato ao ler trechos das. suas linhas básicas, 
agora veiculadas pela imprerisa e; conseqüentemente, divulgadas 
pelo coordenador ao pi-ogr-am~. o_ Professor _Paul_o Reni!tO, que_, 'in
clusive~ deixou o.cargo de Diretor_do 6aiJ.co.lntt:}rru:p.çricanp de 
Desenvolvimento- BID, para trabalhar nessa tarefa, demonstran
do o seU-apreço em relação à Candidatura-Fernando Henrique Car
doso e seu interesse - faço questão de frisar -=---em- Oferecer ao 
cãfi~_idat.o um bom programa, mediante o qual possa, eleito, bem 
dirigir os destinos do País, dando ênfase a este setor fundamental: 
a Educação. A questão educacional é_ uma entre as cinco priorida
des do programa d()_Candidato Fernando Henrique Cardoso. Espe
ro que,- uina veZ conclUído o programa do senadOr Fe~~do 
Henrique Cardoso, que tem como V ice o nosso taml?ém. colega_ Se
nador Guilherme Palmeira. possamos ter condições de oferecer ao 
PaiS pi:-ôposta qUe-venha não Somente fazer com que o Brasil.volte 
a crescer, mas que o faça atendendo àquele que constituiU Q -recla
mo maior da socieQad~: a que~~ão social, com tratamento preferen
cial à Educação.- - · · - ---- - - ~ -- -

- O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Marco Maciel, 
sou muito grato a V. Ex• por ter tecido, em tomo da minha modes
ta, mas perseverante luta em favor da Educação; conceitos tão ge
nerosos, que me estiniulam a continuar nessa luta no Senado 
Federal ou mesmo em qualquer outro setor da atividade pública 
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em nosso País. 
Passo a ler, Sr. Presidente, Srs. SenadorCs, alguns pont~ 

destacados pelo jornal O Globo do Programa do Partido dos Tra
balhadores, sob o título: ''PT promete mais rêcursos pa.Í'a o setor". 

A educação é prioridade no Programa de GOverno 
do PT. A meta de Luiz_Inácio Lula da Silva é aumentar 
os investimentos no .setor, passando dos atuais 3,9% 
para 10% do Produto Interno Bruto, o equivalente a 45 
bilhões de dólares. 

Em seus comícios, Lula tem prometidO não deixar 
uma única criança etii idade esCOlar -forida rede pública 
de ensino. E mais:- quer os·alunos desenVolvendo atiVi
dades extracurriculares, como piano e balé. 

-Por que só os filhos dos ric_os .(XJdem desenvol
ver habilidades musicais? 

Para chegar a um investimento em Educa_ção de 
10% do PIB, o PT quer empenho do Governo Federal 
(através da aplicaçãO de recursos do Tesouro Nacional) 
c-om o repasse de verbas do salário educação e também 
medidas de fmanciamento alternativas para fixar a crian
ça na escola e custear as despesas pessoais dos alunos. 

A .Priricipal âe.Ssa.S mCdidas é a fustítüiÇão do Pro
grama de Renda Mínima, de autoria do Senador Eduar
doSuplicy. 

Originalmente, o projeto previa complementação 
salarial, dada pelo Estado, para todas as fanúiias que ti
vessem renda abaixo de dois salários núnin::iOs. O PT-_de
.cidiu viricuiá-la à Educação: somente às famílias com 
filhos.em idade escolar que assegurem sua freqüência na 
escola teriam direito ao beneficio. 

Eu diria, Sr. Presidente, "Si-s. 'senádOres; que o PT é o Parti
do que maiS atenção tem dado ao tema da Educação. Ressalto que 
essa pregação refere-se não aperias à educação do povo, mas tam
bém à educação da classe política, o que considero Ser uma priori-
dade significativa. - --- -- ---- -- - --

No começo da década de 70, tive a oportunidade de visitar a 
então República Federal da Alemanha Conheci, naquele pais, os 
institutos de formação política que respaldam oS partidos. Esse es
quema é muito ib.tetesSante, -porque eilsina à classe política como 
desempenhar seus-mandatos sem_que seja-nccess~ô ~dediCação 
em· tempO iiítegral. EsSe ü_.Põ dé escola nãO deve ser confundido 
com a cadeira de ciêri:cia pOlítiCa que existe nas riossas universida
des federais e em algumas universidades cstadl,laiS. 

Estimulado pelo exemplo que vi de peri'o Da República Fe
deral da Alemanha, regressando ao Brasil, apresentei emenda ao 
PrOjeto de Lei Orgâriica dos Partidos Políticos, cujo Relator_ era o 
eminente Senador Tars_o Outra. A emenda foi aprovada por unani
midade. Desgraçadamente para nós, que pertencemo~ à hoje tão 
malsinada classe política- que, por sinal, merece a quase totalida
de das crític"as que lhe são feitaS -: tentei, a:61ongo de_ pouco mais 
de duas décadas, inclusive junto ao meu partido, o glorioso partido 
de Ulysses Guimarães, tomar uma realidade a implantaçãO do Ins
tituto de Formação Política. Não apenas o PlviDB, mas outros par
tidos mantêm fundações cujas sedes estão aqui mesmo no edifício 
do CongreS-so Nacional. Entretanto, essas fundações não se dedi
cam à formação da classe política. Limitam-:se a promover- e não 
com muita freqüência- semináriOs para o- debaie de te-mas esPcêí
ficos. 

Só um partido político decidiu instalar no BraSil o InstitU-to 
de Formação Política e Sindical: foi o PT, Partido dos Trabalhado-

res, que_ obteve legalmente, primeiro com o auxílio fmanceiro da 
antiga República Oriental da-A.Iemanha e, depois, ~to aos sindi
C::3:tos italianos ligados à f1A T, a licença para a instalação do pri
meiro Instituto de Formação Politica e Sinqical, em Cajamar. 
Posteriormente, instalou outro instituto, do mesmo gêne!o, em Se
tim, perto da Capital de Minas Gerais, utilizando recursos que fo
ram obtidos, também legalmente, dos sindicatos italianos ligados à 
FIAT. Depois, o PT instalou mais quatro Instirutos de Formação 
Política e Sindical em outras Unidades da Federação. 

Enfatizo esta realizaçãO do PT, porque, embófa eSses inSti
tutos não se _dediquem apenas à formação política - eles também 
possuem cursos da área sindical -, ê absolutamente justo que se 
destaque que o PT, nessa área, está muito mais avançado do que 
os demai.s partidos políticos do nosso País. 

Por sua vez, o PDT, no seu projeto, também demonstra o 
interesse, que desejo enaltecer neste meu pronunciamento. Vou ler 
textualmente a matêria publicada no jornal O Globo do dia 4 de 
julho: 

O projeto do candidato do PDT, Leonel Brizola, 
para a Educação começa, como" ele relata, na fase de 
gestação das _crianças, com um programa de suplementa
ção alimentar para as grávidas carentes. O candidato 
também promete construir escolas integradas, semelhan
tes aos ClEP, resolver a deficiência de pi-OfeSsores e me
lhorar os salários do magistério. ~êm dis~. ele quer 
riüu:i.ter o eD.sino UniverSi~o -gratuito p_ài~ ·todos. mes
mo el:n instituições públicas. 

Certamente aqui há algum erro de !Cvísão, porque todas as 
:i:D.stituições públicas de ensino- em nosso País não cobram mensali
dades aos seus alunos, são inteiramente gratuitos. 

Prossegue a nota: 

Brizola diz ser o único candidato que sabe o que 
fazer no setor de Educação. Mas ainda não fixou custos 
OU prazos para o programa que pretende adotar. 

O -Candidato Leonel ck Mour~ Brizola, desde__ a época em 
que era Governador do Estado do Rio Grande do Sul, já manües
tava enorme interesse pela causa da Ed~cação. Quando assumiu o 
Governo do Estado dq Rio de J~aneiro, iri..jciou ambicioso programa 
de construção de CIEP, que _teve no nosso eminente Colega, o 
mestre dos mestres, Senador Darcy Ribeiro, um àliado de valor ex
traordinário. 

_ . Por sua vez, o programa do candidato, que muito honra esta 
Casa, Senador Espcridião Amin, é âssociado prloiítariamente à 
Saúde. 

Vou ler o texto do dia 4 de julho de O Globo: 

Professor universitário em Sâhta- Catarinã~ O Se
nador Esperldião A.inln, candidato do PPR à Piesidência 
da República, incluiu nas metas principais do seu Plano 
de governo a implementação do sistema educacional 
b~asileiro_. Amin considera a sitll!lção atual crítica e pla
neja recuperar o setor organizando um trabalho paralelo 
com programas especiais de saúde básica. ~ 

A ~déia do _Sena:dor é promover uma política de 
v-alorização ~os recursos humanos, reequipando e reapa
relhando a~. escolas públicas. Além disso, ele diz que 
pretende abrir o setor para a participação da iniciitiva 
privada, num sistema de i.erceirização -um siStema que 
está muito em moda hoje no Brasil. Amin também quer 
dar_ mais estímulo ao crédito educativo, pennitindo o 
acesso ao ensino a todos os segmentos sociais. 
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Na opinião do Senador, o incentivo ao desenvol
vimento científico e tecnológico será facilitado com o 
fortalecimento do ensino ut)iversitário. Amin- garante 
ainda que vai melhorar a área de pesquisas, que conside
ra fundamental, prometendo fornecer incentivos oficiais 
para essa área. 

Por sua vez. o candidato do partido a que eu pertenço, o 
PIVIDB, o ex-Governador e ex-Colega nosso de Parlamento, Ores
tes Quércia, pretende municipalizar a Educação. 

Assim como pretende fazer com as áreas de saúde 
e habitação popular, o candidato do PMDB à Presidên
cia, Orestes QUércia, ·quer tftiuiieipalizar os ensinos de 1 o 

e 2° Graus. Se chegar ao Palãcio do Planalto, o ex-Go
vernador pretende transferir para as prefeituras os recur
sos e as atribuições de reestruturar a escola pública. 

-Ao ser administrado pelos municípios, o ensino 
conta com o engajamento mais direto da sociedade, que 
tem acesso à fiScalização e aos m~ios mais diretos de co
brança junto às autoridades locais- afrrmou. 

Segundo Quércia, o grande problema boje do en
sino_ básico é a qualidade. O ex-Govemador diz dispor 
de dados que :indicam existirem vagas para 95% das 
crianças em idade escolar. Por isso, acha fundamental 
que o poder público direcion_e _ ~;ua priqrida_de para a re
cuperação -da qualidade das escolas. Além de melhorar o 
aspecto pedagógico do ensino, Quércia quer tomar duas 
outras providências para levar um maior número de 

'crianças·para a escola: oferecer nierenda ~colar nutriti
va e serviço odontológico. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex a um aparte? 

O SR. JOÃO CALM()Jif'- Com prazer, nobre Senador 
Mauro _Bep.evides .. 

O Sr. Mauro Benevides- Senador João Ca.I:inon, pelo me
nos a uma constatação poderemos chegar no instante em- que V. 
Ex a analisa o programa dos vários candidatos, que pleiteiam aPre
sidência da República, na parte pertinente à Educação: estão todos 
eles absolu~-g.te convictos da necess~<4-de imperiosa do direito 
à educação, que se integra naquele contexlõ de prerrogativas da ci
dadania; todos os candidatos estão absolutamente cônscios das 
imensas responsabilidades de que se investirão ao chegarem à Pi:e
sidência da República, no que concerne ao·· apoio total às ativida
des educacionais. Veja V. Exa que o candidato do noss-o-partido, 
Orestes Quércia, sustenta a bandeira da municipãlização d.iS tare
fas educacionais, sobretudo no 1° e- zo Graus. O que será, sem dú
vida, u-n passo significativo que, exa:minado em confronto com 
outras propostas dos C(!Ddic;latos que concorrem à Presidência da 
República, nos traz a certeza, a convicção, a esperança e, mais do 
que isso. a confiança de que, de fato, o tema "Educação" vai gal
vanizar, vai concentrar as atenções daqueles que dirigirão o País 
através da manifestação soberana 0.3.$ urnas. _N~ podemos de!xar 
de reconhecer- e o faço uma vez mais- que no Gove_mo do Presi
dente Itamar Franco, o Ministro Murílio Hingei tem tido exata
mente esta preocupação permanente: fazer com que a Pasta que 
lhe foi confiada possa, de fato, cumprir com os seus objetivos ins
titucionais. Se dermos seqüência na administração que se seguirá à 
de Itamar Franco a muitas das metas levadas a efeito peJo Ministro 
Murilio Hingel, não há dúvida de que teremos procedido a um 
avanço significativo na estrutura educacional do Pais. 

Portanto, mais uma vez, regozijo-me com a presença de V. 
Ex' na tribuna focalizando de modo especial e particular as questõ-

es educacionais, sob_o enfoque dos programas daqueles candida
tos que postulam a Presidência da República. 

O SR._JOÃO C-ALMON- Nobre Senador Mauro Benevi
des, agradeço a V. Ex• o aparte· com ciue meboDioti. E devo apro
veitar esta oportunidade, já que V. Ex!" é o Líder da Bancada do 
nosso Partido, para me congratUlar com o esforçO que V. Ex' tem 
feito, no âmbito do nosso Partido, no Senado Federal, no sentido 
de procurar dar atenção a esse esforço que tenho realizado há mais 
de 20 anos, para que o nosso Partido seja o pioneiro da implanta
ção dos sonhados institutos ck formação política. 

Nobre Senador Mauro Benevides, V. Ex • tem acompanha
do, ao longo dos anos em que atuo no Senado - estou no fun do 
meu terceiro e último mandato de Sen~ - que tenho me empe
nhado de corpo e alma para que o nosso Partido consiga ·ser o pio
neiro- da implantação desses institutos -de _formação politica, que 
são de importância transCendental. Acredito que, sob a liderança 
de V._ E:x', o PMDB fez algumas tentativas, e continua a fazê-las, 
mas ainda está na fase preparatória. Realmente, temos a Fundação 
Pedroso Horta, que é sem dúvida algu.nta credora da: nossa admira~ 
ção, mas ainda não conseguimos cumprir a lei que por acaso é de 
minha autoria. 

Aproveito a oportunidade, nobre Senador Mauro Benevides 
-V~ Ex' já tem a experiêrici<i de ter exercido o cargo de Presidente 
desta Casa, à qual nos orgulhamos de pertencer, gestão, aliás, :mar
cada por alto grau de eficiência -=. para fÕCaliza.i' outra idéia que já 
me ocorreu, mas que não consegui êxito. 

Temos, no Edifício do Congresso Nacional. um dos melho
res auditórios deste País: o Auditório Petrônio Portella que dispõe 
de toda a aparelhagem necessária para o desempenho impecável 
de sua missão. Entretanto, o-percentual de utilização do mesmo é 
ínfrmo. Nós poderíamos dar mais ·essa Contribuição à Capital da 
República, facilitando o acesso, que já é permitido a entidades, 
para que possam utilizar_ as magníficas inst:alaç.ões_ do ~A_udit6rio 
Petrônio Portella. Creio que isso teria um custo relativamente bai
xO, e representaria mais um seiViçó público de alta relevância. 

Fica aqui essa sugestão a quem tanto honrou a Presidênci.a 
desta Casa. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador 1 oão Calmon, 
interfuo novamente no discurso de V. Ex• para me reportar exata
mente à referência que V. Ex• faz àquilo que se constitui uma 
omissão dos partidos políticos, e alguns partidos politicas que até 
hoje não se conscientizaram da necessidade, que é imperiosa, im
prescindível, de se preparar- quadros, para que, em nome de cada 
agremiação política, as pessoas possam disputar os respectivos 
mandatos durante as eleições e o façam com o pleno conhecimen
tO da realidade, quer em nível municipal, estadual ou de País. O 
despreparo, muitas vezes, de candidatos que postulam essa ou 
aquela função toma-se tão evidente que quando eles se inve~tem 
nos mandatos não têm a menor idéia do que seja o cumprimento 
cabal das suas prerrogativas como representantes do povo brasilei
ro. Veja, V. Ex', também, que se cometem equívocos que estaiTe
cem a própria opinião pública do País. Como é que pode um 
grande Estado coniO o de V. Ex' desprezar1 sem lhe conferir ime
diatamente a oportunidade de disputar o voto popular, sem lhe ga
rantir aquilo que seria a posiÇão normal, que é o mandato de 
Senador. V. Ex', nesta Casa, transformou-se numa legenda do de
senVolvimento educacional do País. Em qualquer medida provisó
ria sobre educação que se edite, eu, por exemplo, como Líder, 
busco o apoio do Senador João Calmon. V. Ex a se recorda de que, 
há dois anos, uma medida provisória disciplinando a aplicação de 
recursos do salário edUcação, reeditada cinco ·vezes, se não fora a 
intermediação de V. Ex•, buscando uma fórmula- que não era a 
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ideal, mas que pelo menos superaria aquele impasse conjuntural, 
não terfamOs dado uma solução que favoreceu realmente o lo grau 
e a pré-escola. Quer dizer, V. Ex' foi o artífice, porque conhece 
bem a questão, de uma fórmula que, naquele instante, se ajustou à
realidade do Pais e ensejou a que o Ministro Carlos Chiarelli, na
quela ocasião, se considerasse o grande vitorioso, quando a soluR 
ção e~ou do prôj>rio Parlamento, graças à clarividência, ao 
descortino, à experiência e ao tirocínio de V~ Ex:~- em matéria edu
cacional. Portanto, ainda agora, quando V. Ex• discute os progra
mas dos candidatos na área de educação, sinto-me exatamente no 
dever de ressaltar o _que sigriifiéará para esta Casa a ausência de V. 
Ex' desta tribuna, das comissões do Senado Federal e no Congres
so Nacional. Será uma lacuna verdadeiramente ímpreencbível, 
porque V. Ex• granjeou o respeito. não apenas de Senadores e De
putados, mas também da opiniãO públiCa biasileira, porquanto 
toda sua atuação parlamentar tem sido precipuamente direcionada 
para a discussão dos grandes temas nacionais. Se candidato fosse 
ou vier a ser, algum_dia, à Presidência da República, não há dúvi
da, V. Ex" será alçado à Pasta da Educação para, ali, levar tudo 
aquilo que reuniu, em termos de conhecimento: 1°, 2° e 3° graus, 
enfim, todos os níveis de ensino, envolvendo atividades de pesqui
sa, algo que, ao longo do tempo, representou toda sua trajetória de 
luta e de esforço permanente em favor da causa da Educação. Esse 
aparte deve ser entendido também como uma homenagem que, 
como Líder que sou da Bancada, me senti no dever de tributar a V. 
Ex•, estranhando que os meus companheiros, nossos correligioná
rios do Espírito Santo, não tenham tido exatamente aquela preocu
pação de guindar uma vez mais ao Senado Federal um homem 
que, de corpo e alma, tem-se dedicado a essas tarefas de servir ao 
Espírito Santo e ao Pals. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Mauro Beuevi
des, sou profundamente grato a V. Ex• por esses conceitos tão ge
neros-os. Entretanto, devo sali~ntar que esse episóclio ocorrido 
recentemente é apenas um acidente de percurso. Tenho muito or
gulho de ter nascido no Espírito Santo. Estou absolutamente certo 
de que o Estado do Espírito Santo não está em jogo Deste mOmen
to. Houve uma falha, um lapso; mas isso foi, na realidade, um pe
cado venial, que não altera _em nada meu devotamento, meu amor 
à terra em que tive o privilégio de nascer. 

Muito obrigado a V. Ex•. 

As..- Júnia Marise- Permite-me V. Ex•um aparte, nobre 
Senador? 

O SR, JOÃO CALMON -Concedo o aparte a V.Ex•, no
bre Senadora Júnia Marise. 

A sr• Júnia Marise- Senador João Calmon, serei breve, 
pois a Presidência já avisa qUê Otempó de V. Ex" está esgotado. 
Mas não poderia deixar de fazer um pequeno comentário, na opor
tunidade em que V. Ex•, mais uma vez, realça a questão da educa
ção em nosso País. É um privilégio poder aparteá-lo neste 
momento. Conheço o trabalho de V. Ex• em favor da educação 
desde o tempo em que eu era Deputada Federal, na outra Casa do 
Congresso Nacional. E inclusive estivemos juntos Iiessa batalha, 
no passado, quando defendemos a aprovação de emenda constitu
cional para resgatar os recursos destinados à educação no Brasil. 
Naquele tempo, o Governo Federal militar destinava apenas 4,3% 
dos recursos da União para a educação, e hoje a Nação estã vendo 
o resultado da omissão ou da irresponsabilidade daqueles que a 
geriram no passado. Atualm.ente, existem 40 milhões de analfabe~ 
tos brasileiros adultos, já na faixa acima de 40 anos de idade. Há 
12 milhões de crianças fora da escola porque não têm um local 
para estudar. Nobre Senador João Calmon, V. Ex• tem sido um 
grande defensor da educação, apresentando sugestões as mais inl- -

portantes, fundamentadas na realidade educacional de nosso País. 
Por exemplo: quando conheci os CIEP no Rio de Janeiro, fiquei 
impressionada com aquela obra educacional implantada pelo Go
vernador Leonel Brizola. Ela serve de exemplo para o -Brasil, por
que é uma escola de Primeiro Mundo. As criançás chegam aOs 
CIEP às 7 horas e saem às 18 horas. Recebem educação, alimenta
ção, dispõem de professores eSpeCializados, têm horáiio de iaUr. 
Os pais podem trabalhar o -dia-ID.lelio-sabelldo cjue seus fllhos es
tão recebendo uma educação de tempo integral nos CIEP do Rio 
de Janeiro. Esse é o exemplo que o Brasil precisa adotar como so
lução para o problema educacional, a fim de que possamos nos de
senvolver. Um país que não Oferece as é:oridições n:i.í:D.fuiaS para a 
formação educacional e profissiórial de seus filhos, certamente não 
irá impulsionar o seu desenvolvimento econômico e s_ocial. Com 
estas palavras, Senador João Calmon, quero, mais uma vez, agra
decendo a oportunidade do aparte, dizer~ lhe que estaremos aplau
dindo V. Exa em todas essas questões, sobretudo nas su·gestões 
para a solução do problema educacional em D.osso País. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado, p.obr.eS.en~do-
ra Júnia Marise. V. Ex• senlpre bàte recordes de generosidade em 
relação a mim. 

Cabe-me destacar o esforço magnífico qUe V. Ex• reali~qu 
naquele episódio da tentativa de vinculaçã.o Obrimtt9P!i _de Jl1ll per
centual mínimo da receita de _impostos fedérais, estaduais _e muni
cipais, para manutenção e des~v:olvimento do.ensino. 

Essa emenda de V. Ex• poderia ter sido aprovada naquela 
época. Creio, entretanto, em razão da minha proposta ter um per
centual um pouco mais elevado ... 

A Sr" JúnJa Marise -Senador João Calm.on, fazíamos uma 
espécie de rodízio, já que eu apresentava uína: enierida, não tínha
mos quorum e ela era arquivada. V. Ex•, por sua vez, também 
apresentava, logo em seguida, uma outra emenda. Fizemos aquele 
esforço por três ou quatro anos, na tentativa de defender a aprova
ção de uma ou de outra emenda que fosse importante, naquele mo
mento, para reverter a situação do caos educacional no País. 

O SR. JOÃO CALMON - Seuadora Júnia Marise, ao 
agradecer o seu aparte, sinto-me no dever _de dar este testemunho 
de que V. Exa também envidou _esforços, tendo realizado um ex
celente trabalho, par~_ conseguir o restabelecimento dessa vincula
ção minima de um percentual dos impostos para a educação. Aliás, 
esse percentual existiu na Constituição de 1946, mas se lin:iiiava à 
área feçleral; posteriormente, conseguimoS "estender essa vincula
ção também à área municipal e à área estadual. 

Muito obrigado a V. Ex a por seu aparte que muito me hon-
r a. 

Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores, após focalizar o _!$SUD

to mais importante, a educação, não encerraria O meu pronuncia
mento sem aproveitar a oportunidade para felicitar o Govérno 
Itamar Franco pelo êxito inicial do planO de lançamento de uma 
nova moeda, o Plano Real. 

Lendo os jornais, nesses últimos dias, fiquei quase doinin3.
do por um acesso de ufanismo, daquele tipo do Conde de Afonso 
Celso, autor do livro Porque me ufano de meu País. 

Pelo menos ~durante um ou dois dias, um dólar não poderia 
comprar um real. E claro que isso não se tra.n;:.[ormará numa roti
na, mas o fato de já ter ocorrido esse episódio pode encher-nos de 
esperanças. Se houver uma mobilização nacional de apoio a esse 
Plano, o Brasil poderá fmalmente contar com uma moeda estável, 
que contribua para a solução dos seus problemas sociais, ainda ex
tremamente graves. 

Como homem de comunicação social durante_ várias déca
das, apenas gostaria de sugerir, para fortalecer ainda mais esse es-
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forço em favor do real, que fosse adotado algum método estrit:a
mente da área da publicidade. Tenho visto declarações e entrevis
tas, -maS falta a utilização dos Diétõdos mais modernos de 
publicidade para se poder enfatizar a importância transceudeutal 
desse esforço que o Brasil está. realizando neste momento, para, fi
nalmente, resolvermos um problema que era motivo de vergonha 
para todos nós: uma moeda aviltada. · 

Ficam aqui as -b:iliihas felicitações aci Presidente Itamar 
Franco, noSso emihente: colega, Senador Fernando Henrique Car
doso, que teve _o seu nome, desde o início, como Ministro da Fa
zenda'", ' viil.culado ao Plano Real. Desejo "também felicitar o 
trabalho didático ê:j_ue -tem sido realizado pelo :Ministro Ricupero, 
que vem ocupando os estúdios de televisão, para explicar, com a· 
paciêricia e a ·e"ficiência de um mestre-escola. todos os aspectós 
desse Plano, cujo êxito iniCial nos enche de orgulho e de esperan-
çaS. . 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. João CalmOn, o Sr. 
'ChagaS Rodrigues, ló Vice-Presüknte, deixa_a.c'ad~ira. 
4a pTeSit;Iêlzcia;, qUe e OCUpada pelo Sr. HumbertO Luce
na, Presidente. · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a· 
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia o · 
segriinte'diScurso.)- Sr~ Presidente, Srs-s e Srs. Senadores, tenho 
argüido em discursos-e apartes, rieste plenário, a necessidade de 
uma programação geral que assegure o desenvolvimento equilibra~ 
do do País. Nessa linha de entendimento, por várias vezes, asSina-- · 
lei a cOnVeníê.iJ.tia de ti'aduzir-se tal programação geral etn regime 
de planejamento, desdObrado em planos naciOOais, regionais e Se-
toriais. - - - ' . 

Assim se reclama, aliás, em nome do cumprilrienio" da 
ConstituiçãO. Em vários dos sens artigos, a CoUstituição apOn~ a 
elaboração de planos como forma de garantir o desenvolvimento 
nacional equilibrado e corrigir aS diferenciaÇõeS fégionais. ' 

Por singular co~cidência; aCabo de receb~ ~ Comissão 
Permanente para a Promoção do DeseriVolvinientO Sóciô-EcOOô
mico do Oeste Baiano um documento significativo nesse sentidO. 
Ao 'invés de se tratar da solicitação-de providênCias ou medidas 
isoladas, esse documento reclama a necessidade de um planeja
mento integrado para a região do oeste baiano. 

Embora reconheça que o Governador Antônio Carlos Ma
galhães, desde 1980, dedicou atenção às necessidades daquela re
gião e de o haver feito também, no gov"emó que ocupou 
recentemente, o documento desenvolve razões para mostràr a con
veniência de um plano integrado para a região,-- por meio" do qual 
estejam comprometidos os órgãos federais, estaaUais e niuilicipa:is: 

É realmente significativo que do interior -do País um parla
mentar receba documento dessa natureza. ~ao se trata de pedido 
para pequenas obras municipais, não se separa" Uma ou outra obra 
local para efeito-da proteção do Governo Federal ou estadual. Uma 
comissão, representativa de cerca de 14 entidades que funcionam 
na região, dos diferenteS-·set<:rres de "atiViâade,_ pede que haja uma 
articulação de esforços, de maneira que as sq_l11ções obedeçam a 
critérios previaniente estabelecidos, e não a solUções momentanea
mente adotadas. 

Assinado o documento por um homem que conheço, Corné
lio de Piero, posso proclamar o entusiasmo com que ele se dedica 
hoje aos problemas do oeste baiano, como até 1986 Se empenhava 
na solução, também, de programação integrada da região sudoeste 
do V ale do Jequiriçâ. - ~ ~-

E assim colocando o problema, hoje, para o oeste baiano, o 

que salienta é expressamente que se ·estabeleça uma ótica de de
senvolvimento iritegrado, dinâmico e baseado na diversificação da 
produção agricola e agroindustrial, da pecuária e da fruticultura. 

Vê, portanto"; os problemas da região em seu conjunto, e as
sinala a nec-essidade tlesse trabaJho coordenado; sobretudo, porque 
ali, a partir do desenvolvimento da soja, com a presença, inclus'ive, 
de brasileiros do Sul do País, notadamente do Rio-Grailde do Sul, 
a economia da regiâo tomou impulsO. A cultura da soja é o grande 
vetor de desenvolvimento da região. -

Entretantd, é ·preciso, até _?ara que essa Culuira miüs se de
senvOlva e se aperfeiçoe, que as Soluções obedeçam a um planeja
mento, através -do qual se abram estradas, se garanta o 
funcionamento normal dos serviçqs de e:Ieqificação e tantos outros 
indispeQ.sáveis à exploração e à industriali-?ção da ~ul~~~ básica .. 
Nessa rumo de pensamento, ele separa o que deve_ ser da ajuda ou 
da in.icíáliva do Governo Federal e o que deve provir do Governo 
Estadual. 

. _ PaJ'3. p plano fe~ral, salienta a necessidade da c_onstrução 
do porto graneleiro,de Aratu, em Salv~dor. para o qual, evidente
mente, há de contribuir, também, o Estado; _e assinala 11 n~cessida
de da construção de armazéns-secadores para gu~dar as colhei~. . 
Dir-se-á que o G"overno não deve construí-los. O Govenio pode,, 
como o d,ocumento ~sinala, 11fmanciar a construção'\ .Por outro 
lado, as&;inala a nece,s$idade, da, proteção e do estímulo à irrigação 
localizada e de aspersão para a fruticultura tropical. 

Como se vê, ao tempo em que luta para o desenvolvimento 
das condições de infra-estrutUra ou âe .desenvolvimento económi
co, 'indiS..xmSâveis a um nlltior aproveitamentO da cultura d8. soja, o 
documento pede que se dê, também, ajuda n~cessária à iriigação 
para que uma outra fonte de desenvolvimento e de cultura prospe
re n~ regJíi9! ~mo a fruticultura, que já é, aliãs, gran9em~nte apf!=>
ve~tad,a, e,~ ~er~~tes regj.~es ~ B~ia, notadamente na região do 
São Francisco, e de modo particular em J~azeiro. 

A par de outros elementos que devem merecer a proteção 
do Governo Federal, assinala sobretudo a estri.4t exigência de esta
bel~er-.se um plano de atividades de_ caráter especifico para O 
Banco do Brasil, de maneira que seja o grande instrumento fman
ceiro, não-PaTa diStn'buir benefícios ou vantagCns. maS para socor
rer os produtores, dando-lhes os recursos necessários mediante 
empréstimos adequados. Desta sorte se assegurará o desenvolvi- · 
mento produtivo não apenas dos que já podem, com recursos pró
prios, enfrentar a diversific'a.Ção' da -cultura: mas dos que têm 
condições técnicas e não --dispõem dos recursos para fazê-lo. 

O Sr. Mauro Benevides- V. Exa permite uni aparte, nobre 
Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com muito prazer, Se
nador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Josaphat Mari
nho, partilho da euforiã cívica de V. Exa quando constata que um 
grupo altamente qualificado se dispõe a defender um programa in
tegracionista do oeste do seu Estado, obtendo recursos do Governo 
Federal e do Governo Estadual, dentro de uma planificaç-ão per
feitamente-viável, em que a União e o Estado comprometeriam re
cUrsos indispensáveis à viabilização de todas essas atividades 
reconhecidamente produtivas. Em jornal de hoje - intencionO co
mentar o fato daqui a pouCoS -inStantes -, o Presidente do Banco do 
Brasil, Dr. Alcir Calliari ricioCina --de:D.tro dessa linha de pensa
mento de V. Exa, qual seja, de o Banco. efetivamente, se voltar 
para o fmanciam.ent6 das atividades produtivas, como postulam os 
signatários desse documento. Acredito que o trabalho de V. Ex a 
enc-Ontrará "giJ.ãlida junto ao Presidente do Banco do BraSil: Partici
pando, recentemente, de encontro entre administradores do Banco 
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do Nordeste, ouvi, também, do Presidente João Alves de Melo, 
algo que praticamente se compatibiliza com o.que V. Ex• defende 
com muita clareza na tarde de hoje. Pens_o que há uma renovação 
de mentalidade das nossas lideranças no interior do País- no caso 
de V. Ex•, no interior da Bahia, mais precisamente no oe_ste -,pai-a
que se reformulem planos e estratégias de ação; tudo isso inspira
do num sentimento muito nobre, o de impulsionar as nossas ativi
dades produtivas. Portanto, também quero partilhar da alegria de 
V. Ex• e faço votos para que também em meu Estado surjam mo-· 
vimentos com essa amplitude, com essa-envergadura. E assim. te
nhamos condições de assistir a esse trabalho integracionista que, 
certamente, trará resultados frutíferos para a região Nordeste. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agrada·me ouvir á in· 
formação que V. Ex• nos presta. nobre Senador Mauro Benevides.' 

EfetiVáriiéilfe~ 6 qúe preCisamos-é disto: ao inVés· de solicita
ções ·iso1adas, esparsas, para obras pequeninas que devem ser da 
obrigação- do Estado e dos próprios municípiOs-, a solicitação,· ao 
contrário, de obras-de vulto mediante um sistema de planejamento 
que beneficie toda a i-egião. No caso, além de diiigfr.:sé àS aUtOri
dades Federais, o documento menciona ó que dtwe rCsultar da 
açãb do governo estadual, sem ne_gar os auxíliC)S já recebidos, ·ao
contrário, JX>ndo-os em relevo; pois que assinala que o Governador 
Antônio Carlos de Magalhães, nessé-últüno iiiã:ndato, cuidõri tam
bém da regiãó,' orá. indo ao encontro da sua estrutura viária básica, 
ora construindo o anel da soja e os corredores de escoamento da 
produção, como, também, tratando da eleirificaçãO rural e do Ser
viço de telecomunicação. Mas o -docum_ento pondera que, apesar 
disso, é preciso que se desdobrem obras ao longo do teinpo, por
que há OUtf?s serviços merecedores da ajuda do governo estadual · 
e os assinala, cOmo a melhoria do aeroJX>rto local para que sua in
fra:estrufui"ã pimiita a· iXJX)rtação e a ne·cessidade de dotar are
gião de uma faculdade ou universidade que tenha como currícUlo 
o ensino pedagógico, profissional e acadêmico~ baseado na ativi-
dade primária. · · · ' · 

Vê-se- que é-iiril.ã ·gente qUe está preocUpada, também, com 
o desenvolvimento cultural da região.- Não pede uma faculdade ou 
universidade qualquer; pede um estabelecimento de ensino ou um 
conjunto de estabelecimentos de ensino por melo dos quais are
gião se beneficie, tendo em conta a sua base sócio-econômica. 

O Sr. Marco Maciel -Permit.e~ine V. Exauro aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Com prazer, nobre Se· 
nador. 

O Sr. Marco Maciel - Desejo cumprimentar-lo pelo dis
curso que faz na tarde de hoje, sobretudo pelo fata de salientar um 
dos aspectos importanteS da realidade brasileira, aquilo que eu 
chamaria ser o País uma Nação multirregional. Hoje, V. Ex a traz a 
debate nesta Casa a questãO do oeste baiano, de fato, uma das re
giões que, em seu Estado, mais se desenvolve e serve até, de algu
ma forma, de exemplo para o País. Certamente~ há 20 anoS- atráS~ 
pouco se ouvia falar dessa região; que ainda não havia sequer sido 
demograficamente ocUpada; que ainda não tinha uma· atividade 
econômica relevante e que, de uma hora para outra, se converte 
num dos grandes pólos de orodução no nosso Estado. Tal fato de
monstra - o que não podemos deixar de reconhecer - as potencia
lidades do País, de rilodo especial, as da Bahia. Considero a Bahia, 
no que diz respeito ao seu jX>teilciãl, um Estado que tende a ser um 
dos mais desenvolvidos e importantes do País. Não estaria exage
rando se dissesse que, sob muitos aspectos, ela tem condições de 
oferecer uma produção bem mais ·pujante do que ª"_do próprio Es
tado de São Paulo, que ê, hoje, dito o Estado·líder da Federação 
brasileira. Potencialmente falando, a Bahia tem mãis vocação para 
o desenvolvimento do que o Estado de São Paulo, sobretudo se 

considerarmos não somente as potencialidades do litoral baiano -
que é extremamente expressivo -; mas também que a Bahia tem 
praticamente o dobro da extensão territorial dO_ Estado_de .São Pau~ 
lo, tendo áreas ainda não devidamente exploradas, quer sob o pon
to de vista econô.mico, quer sob o ponto de vista social. Ao 
salientar a questão do oeste baiano, V. Ex a faz referênCia à necessi
dade de um planejamento regional, fundamental para o País 00~ . 
um todo. Somente através dess_e planejamep.to &;erá possível extrair 
a voc:ação do País, como um_todo, para o seu desenvolvimento. 
Enquanto_ fizermoS apenas pian·os nacionais, que ignora.Ii:l as reali
dades locais e as peculiaridades regionais, não teremos um cresci
mento homogêneo em nosso País, Bom plano é aquele Que, ã IDeu 
ver, começa a partir da explicitação das vocações locais, .das vir
tualidades_ r.egionais. O ideal seria que fizéssemoS nossOs projetes 
de desenvolvimento a partir de uma adequada identificação das 
realidades locais. das realidades locais. Aliás, é isso que também 
suscita V. Exa em seu discmso quando clama para a nec.essidade 
de .se fazer aquilo que determina a Constituição em vigoi, que, in
feliz:m,ente, constitUi mera norma ptogramátiCa; Sem nenhuma- efi
cácia"aírid.a, mera nOrma indicativa, que ainda ilâo se COnverteu em 
algo de cOncreto, tailgív~l. Por isso, nobre S~:gador Josa_phat Mari
nho, ao tempo em que cumprimento V. Exa pela abordagem da 
questão do desenvolvimento regional brasileiro .e de mrido espe
cial do_desenvolvimento do oéste. baiano, gostaria de dizer que 
considero. que o Governo Federal e os candidatos à Presiçlên,cia da 
República deveriam ter sempre presente a necessidade de olhar o 
País a IJa!tir de suas vocações regionais. Em relação ao oeste baia"
no, particularmente, eu espero que_o Governo Federal tome a devi
da nota das palavras ·que V._ Ex"' profere na tarde de hoje e 
sobretudo do docu:rnento que traz a debate. Eu não estaria exage
rando se afmnasse que se o Governo Federal .~allzasse p que _está 
sendo proposto por V. Ex• para o oeste baiano, certamente íamos 
ter no Norçleste, ao lado do médio São Francisco, uma das regiões 
mais prósperas do nosso País, que decerto muito concorreria para 
melhorar o desempenho da região Nordeste com um todo. Por isso 
espero que o Governo Federal escuie aquilo que diz V. Ex' na tar
de de hoje e busque viabilizar as propostas que V. Ex• está ofere
cendo, at;rav~~- _de doctUQ.ento_ que lhe foi encaminhado por 
lideranças do oeste baiano. Espero também que à ação do Governo 
Federal se somem os esforços empreendidos pelo Governo do seu 
Estado, quer os desenvolvidos pelas administrações Antônio Car
los Magalhães, quer pela atual administração do Governador [m. 

bassahy, para que possamos ter, a partir do oeste baiano, não 
somente uma região próspera, desenvolvida, mas também uma re
gião viávél. Se derem ao Nordeste os instrumentos necessários ele 
se converterá além de uma região produtora, numa região altamen
te produtiva, capaz de oferecer indicadores de resposta econômica 
iguais ou superiores aos observados no Centro-Oeste, "Sul e Sudes
te do País. Salientou. V. Ex• que está ocorrendo com a soja na re
gião, uma verdadeira revolução, sobretudo se considerarmos que a 
soja é uma cultura nova, que não era cultivada no Nordeste e mui
tos desconfiavam da possibilidade do seu cultivo no sem-árido 
nordestino. Graças ao desenvolvimento de pesquisas, para as quais 
muito contribuiu a EMBRAPA, foi posSfvel ao Nordeste ter cultu
ras de grande resposta económica e culturas que oferecem uma 
produtividade igual ou - o que é mais importante - acímã. das re
giões mais vocadonais, sOb o ponto de vista agrícola, do nosso 
País. Por isso, ao concluir o aparte e pedindo escusas por tê-lo in
terrompido por tempo acima do que seria o regimental quero, ao 
fmal. dizer a V. Ex"' que as suas palavras têm o apoio do PFL e 
qlie, como Líder do meu Partido, quero dizer que V. Ex11 conta 
com o PFL para, a nível nacional, lutar também pela justa causa 
pela qual luta y. Ex•, certo de que na proporção em que conse-
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guirmos viabilizar o desenvolvimento do oeste baiano, estaremos 
viabilizando o desenvolvimento do Nordeste e assim um dcscnvol
vimentp mais integra, do .do nosso País. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -O aparte de V. Ex•, no
bre Senador Marco Maciez, complementa o que venho assinalando 
desta tribuna com relação aos problemas do oeste baiano e ainda 
me conforta, pela declaração que faz, de que o PFL prestigiará o 
encaminhamento-:-das providências necessárias párii que o -GOvernO 
Federal possa tomar conhecimento das providências reclamadas. 

Falando da tribuna do Senado, é eVidente que estou dando 
conhecimento das reívindicações-da região ao Governo Federal e 
J;llesmo a quantos candidatos à Pr_esidênciã- da República queiram 
interessar-se gelas solu,ções reclamadas. Claro que darei conheci
mento também diretameJ;J.te _das providências reclamadas ao nosso
candidato à Presidência da Repúblic~ o SeD.ador FemandPJienri
quino Cardoso, e ao candidato ao Governo da Sabia, Paulo Souto, 
com quem especialmente tratarei do asst.mto, que, sei, muito lhe 
despertará a atenção,: pois é uili homem voltado para o planeja
mento e para as soluç~s t.écnicas_àos problemas do Estado. 

Assim, Sr. -PiesidCD.te-; Srs .. Senadores, com muita satisfa-
ção, pude traUr ào Córihecimento do Senado este doc~ento, ge 
forma singular elaborado por um~ _comiSSão ck) -úiteií<;)f do Pais. 
Ainda é de assinala;r _qJle o docu:mento conclUi exatamente pedindo 
que, à vista de todos esses elementos, se forme, a partir de B<PTE!i
ras, um pólo de desenvolvimento regional. Evidentemente, se as
sim se proceder, considerando a importância de Barreiras dentro 
do oeste baiano, ter-se-á dado um· Passo fundarilental para integrar 
todos os municipios da região e de regiões diCmiviZinhas, nuni es
forço de progresso desenvolvimento altame_nte valioso porq_lJe_çl~s
tinado a conigtro rut condiçõeS cte pobreza de vasto esPaço e 
numerosa população. É disto que estamos precisando. Dó trâbalho 
coordenado, -do trabalho planificadO, que sirva· a todos e ·nãO a 31-
guns. É realmente assinalável que bÕmens do distante interior-da 
Bahia, coino esses; tenham essa ·visão, aqui ri alçada com justiça. 
(Muito hem!) 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o 
Sr. Humberto Lucena, Presit/ente, deixa.:a Cadeira da 
presidência, que-"éOcupada pelo Sr. Chagas Rodrigu.es, 
JOVice-Presiden.te. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares~ - · - -

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronnncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. seD.adõres, tenho, 
boje, a satisfação de deixar registrado neste Plenário, o Ofício n° 
200/CM/94, com que me honroU a ilustre Presidente da Câmara 
Municipal de Presidente Médici, Vereadora Sônia Ercília Balau. 

Por ele, foi dado cumprimeiitO a- uffia decisão unânime dos 
Vereadores de Presidente Médici, os quais na SesSãO Ordiriária do 
dia 1° de Junho do corrente, aprovaram a Moção n° 02194, que me 
manifesta os elogios daquela Câmara_ ~u_niCipal, pela escolha que 
fiz do nome da brilhante Vereadora Sônia Ercília Balau para, jun
tamente comigo, concorrer ao Governo de-Rondônia, na condição 
de candidata a Vice-Govemadora. 

Se tanto agrado produziu essa escolha, rião apena-s no Le
giSlativo de Presidente Médici, mas também em toda a sociedade 
rondoniense, no que me concerne, ela s6 veio confirmar o acerto 
dos critérioS que adotei parã consumar esse -impóitante paSso de · 
minha campanha. 

Na verdade, ao cogitar do perfil de meu companheiro de 
chapa, alguns traços pareceram-me indispensáveis, tais cOmo~- a 
experiência política, a-capacidade de liderança, e ui:ria báa recepti-

vidade, junto ao eleitorado, fundada na imag"em irrepreensível, de 
correção pessoal e de capacidade intelectual e moral p~ lidar 
com o interesse público. 

Ora, todos esSes atributos, e outros mais, ornam a personali
dade de S~ônia Balau. 

Tanto isso é verdade, que não por acaso. a operosa vereado
ra, além de ter conquistado o eleitorado de Piesídente Médici, con
quistou, também, o respeito e adiniraçãá de_Seus pares, a ponto de 
estes terem-na feito Presidente _da Câmara Municipal daquele im-

. portante MunicípiO de Rondônia. · - -
Mas se os traços acima citados foram considerados impres

cindíveis na configura-ção do perfil de meu companheiro de chapa, 
dois outros encontrei em Sônia Balau, que se tomaram decisivos 
para que minha escolha se fiXasse no seu~ nome: eli atua no inte
rior do Estado - tão esquecido pelos Governos que temoS tido- e 
ela encarna, exemplarmente. a: presença fei:ninii:tã na regeneração 
político-administrativa que pretendo levai a cabo em nosso Esta
do. 

Portanto, se elogios cabem nessa escolha, eles' dev~m recair 
sobre Sônia Balau cuja personalida~-!ão bem se aju_sta ao exigen
te perftl que tracei para a futura Vite-Governadõra de Rondônia. 

É o que penso, Sr. Presideute. Obrigado. 
COMPARECEM MAIS OS SRS: 
Alexandre Costa - Alfredo Campos -=-Aureo Mello- César 

. Dias_~ Coutj.qho Jorge - Di Vai do Suruagy - Epitâcio Càfetelrá -
Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida -
Hugo Napoleão- Iram Saraiva- Jqsó Fogaça-José~ Richa- Júnia 

. Marise- Marco Maciel- Nelson Wedekin- Ronan Tito 7 Valniir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória" n° 543; de .30 
de junho de 1994, que dispõe sol;>re a base çle cálculo de oontribui
ção para o Programa de Integração Social - PIS devidl! pelas pes
soas jurídicas a que se refere o§ 1° do harto. 22 da Lei_n° 8.212, 
de 24 de julho de 1991-, e dá. outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças,- e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do barto .. -20: da Resolução n° 1189-CN,- fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de_emitir Parecer sobre a 
matêriã: 

SENADORES 
Titulares 

~PMDB 
Gilberto Miranda 
Pedro Simon -

PFL 
Dario Pereira 

PPR 
Affonso Camargo 

PSDB 
Mário Covas 

PTB 
Valmir Campelo 

PSB 
Josê Paulo Biso] 

DEPUTADOS 
Titulares 

BLOCO 
ReiDhold Stepbanes 

PMDB 
Tarcísio Delgado 

PPR 
Jarvis Gãidzinski 

Suplentes 

Ronan Tito 
RuyBacelar 

Julio Campos 

Epitácio Cafeteira 

Ahnir Gabriel 

José Eduardo __ 

Suplentes 

Darcy Coelho 

Germano RigoUo 

Avelino Costa 
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PSDB 
Marcos Formiga José~ 

PP 
Luiz Carlos Hauly 

PDT 
OdelmoLeão 

CarlosLupi J os_ é Maurício 
PRO NA 

Regina Gordilho 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica esta~-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia - 5-7-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia - 6-7-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 6-7-94 - Prazo para recebimento de emendas, prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Atê 15-7-94- Prazo final da Comissão Mista; 
Atê 30-7-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a mesa, 
requerimento-que será lido pelo Sr. 1° Secretário. - -

É lido o seguinte 

REQUERJMENTO N' 537, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Solicito, nos termos do harto. 13,§ 1°, do Regimento Interno 

do Senado Federal, sejam consideradas como licença autorizada os 
dias 24, 27 e e 28 de junho do corrente IDlO, período em que estive 
·ausente das Sessões do Senado, em virtUde de estar participando, 
em Sergipe. de compromissOs partidários, onde sou o Presidimte 
do Diretório Regional do Partido da Frente Liberal. 

Sala das Sessões, 5 de julho de 1994. - Senador Lourival 
Baptista. 

· O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
requerimento. o -~ - - - -

· Os Srs. senadores que o aprovam queiram permaneçer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERJMENTO N' 538, DE 1994 
Requeremos, nos termos do harto. 154, parágrafo único, alí

nea b, do Regimento Interno, que não sejam realizadas sessões or
dinárias desta Casa no periodo de 8 a 18 de julho, salvo 
deliberação posterior. _ _ · 

Sala das Sessões, 4 de julho de 1994. - Senador Aureo 
MeDo. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, fiCa COO.cedida a licença solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, comunicaçãO que s-erá lida pelo Sr. 1 o Secre-

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente, 
Em 5 de julho de ! 994 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de ac-ordo 
com o disposto no harto. 39, alínea a , do Regimento Interno, que 
me ausentarei dos trabalhos da Casa, para breve viagem ao estran
geiro, em caráter particular. 

Atenciosas saudações.- Júnia Marise. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente 
lido vai à publicação. Em sessão anterior, foi lido o Requerimento 
n° 535, de 1994, do Senador José Samey, solicit8ndo, nos termos 
do harto. 40, § 1°, do Regimento Interno, autorização para desem
penhar missão no período de 2 a 8 do corrente, a f1m de participar 
da Segunda Conferência Internacional das Democracias Novas e 
Restauradas, a realizar-se em Manágua. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

Solicito ao Senador Ronan Tito o parecer, em substituição à 
ComiSsão de Relações Exteriores e Defesa NaciOnal. 

O SR- RONAN TITO (PMDB -MG. Para proferir parecer. 
Sem revisão do orador.)-- Sr. Presidente, S~ e Srs. 8enadores, o 
ex-Presidente e Senador José Sarney ê convidado especial para 
participar da Segunda Conferência Intemacianal das Democracias 
Novas e Restauradas, a realizar-se em Manág11a._ Por i~soJ como 
convidado especial, pede licença à Casa. 

Relato favoravelmente à licença, a frm de que S. Exa possa 
nos representar e representar o Brasil nessa Cónferêncíã. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O parecer é 
favorável. 

Em votaçãO o requerimenrp. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica o Senador José Satney autorizado a dese_mpenhar are

ferida missão. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em sessão 
anterior, foram lidos os Requeriinentos n°s 509 a 533, de 1994, 
dos Senadores Nelson Wedekin, José Ricba, Coutinho Jorge, Fer
nando Henrique Cardoso, Gerson Camati, Flaviano Melo, Lou
remberg Nunes Rocha, Affonso Camaigo, Wilson Martins, Mário 
Covas, Carlos Patrocínio, Nelson Cameiro, Teotônio Vilela Filho, 
Ruy Bacelar, Francisco Rollemberg, Alfredo Campos, Garibaldi 
Alves Filho, Josê Paulo Bisol, Lavoisier Maia, Josê Fogaça, Ra
chid Saldanha Derzi, José Eduardo, Márcio Lacerda e Darcy Ri
beiro, solicitando, nos termos do harto. 13, § 1 •, do Regimento 
Interno, sejam consideradas como licenças autorizadas suas ausên-
ciaS dos trabalhos da Casa nos períodos mencionados. I 

Os requerimentos deixaram de ser votados naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento n' 509, de 1994, do Senador 
Nelson Wedeldn. 

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

Aprovado. 
Em votação o Requeriniento n° 510, de 1994, do Senador 

José Richa. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · · 
AprOvado. 
Em votação o Requerimento n° S 11, de 1994, do Senador 

Coutinho Jorge. 
Os Srs. SeiiadoreS que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 512, de 1994, do Senador 

Fernando Henrique Cardoso. 
Os Sfs. Sen3.dores que o aprovam queiram perma.ÍÍecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 513, de 1994, do Senador 
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Gerson Camata. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçlió O Requeriroento n• 514, de !994, do Senador 

Flaviano Melo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requeriroento n• 515, de 1994, do Senador 

Louremberg Nunes Rocha. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- ·· 

lados. (Pausa.) · 
Aprovado. _ 
Em votação o Requeriniento n• 516, de 1994, do Senador 

Affonso Camargo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram: permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. ,_, _ ~ _ """ _ 
Em votação o Requeriroento n• 517, de 1994, do Senador 

Wilson Martins. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram-~ec-~·sen-. 

lados. (Pausa.) --
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 518, de 1994, do Senador 

Mário Covas. .--
Os Srs. _Senadores_que o aprovam queiram permanecer sen

!3dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requeriroento n• 519, de 1994, do Senador 

Carlos Patrocínio. _ · · · · · -
Os Srs. Senadores que o aprOv~ que~ permanece! ·sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. _ .. . . . . . 
Em votação o ReqUerimento' n° 520, de 1994, do Senador 

Nelson Carneiro. · ~ ~ -
Os Srs. Senadores que o aprovam queira.ID. -permanecer seu.: 

tados. (Pausa.) "',, , .. f 
Aprovado. _ . . __ 
Em votação o Requeriroento n• 521, de 1994, do Senador 

Teotônio Vilela Filho. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram· permanec~r sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requeriroento n• 522, de 1994, do Senador 

Ruy Bacelar. _ ,. ___ . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requeriroento n• 523, de 1994, do Senador 

Francisco Rollemberg. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requeriroento n" 524, de 1994, do Senador 

Alfredo Campos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 525, de 1994, do Senador 

Garibaldi Alves Filho. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 

Aprovado._ 
Em votação o Requerimento i:J.o 526, de 1994, do Senador 

José Paulo Biso!. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penilanêcer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimeuto n• 527, de 1994, do Senador 

Lavoisier Maia. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) - . · 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento D 0 528, de 1994, do Senador 

José Fogaça. 
" os sJS._ senado~s que Çnlp!ovanl que.iram perinanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 529, de 1994, do Senador 

Racllid Saldanha Derii. · 
Os Srs. S_enadores que o aprovam queiram perm.a:D.eCeT sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 530, de 1994, do Senador 

1 os é Eduardo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm permanecer sen

tados. (Pausa.) 
-Aprovado. 

" , Em votação o Requerimento n~_531, de 1994, d_o Senador 
José Eduardo. 

. Os S]:S. S~nadores que _o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

-Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 532, de 1994, do Senador 

Márcio Lacerda. _ 
~ ~ .óS:Scy._Senã.çlore~,-que o aprovam queiram pe~ecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 533, de 1994, do Senador 

Darcy Ribeiro. n ; 

Os Srs·:-senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

o~cio ql,Je __ se~ li4opelq_~r. 1° S~r~tário -

É lido o seguinte 

Of. CPI-JOP AN N" 197/94 

Brasília, 8 de junho de 1994 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista 

de Inquérito, criada através do Requerimento n° 1 de 1993-CN, 
destinada a "apurar irregularidades na TV Jovem Pan Ltda., canal 
16 UHF de São Paulo", encaminho a Vossa Excelência o Relatório 
Final, aprovado pelo Plenário da ComissãO neSta data, para as pro
vidências cab'íveis. 

Solicito a Vossa Excelência, para efei•o de publicação, não 
considerar as fls. 955- frente. 

Na_ oportunidade __ reitero--lhe meus protestos de estima e 
apreço. _:senador Alfredo Campos. - -

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- O expadiente 
lido vai à publicação. 

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será. lido pelo Sr. 1 o Secre

tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 539, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos do harto. 175, alínea d_, do Regimerito Iritemo, 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias cons
tantes dos itens noS 18 a 31 sejam submetidas ao Plenário antes do 
itemn°l. 

Sala das Sessões, 5 de julho de 1994.- Meira Filho, 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em vota~ 
ção o requerimento de inversão da Ordem do Dia, lido_ no Ex-
pediente. _ '" _ .. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pertnanecer sen
tados_. (Pausa.) 

Aprovado. 
Item 18 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 60, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, ''b", do Regimento Interne>) 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 60, de 

1994, que autoriZa o Governo do Estado de _:Minas oeiais a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de_Minas Gerais, ·cujos 
tecursôs Serão destinados ao-giro da Dívida Mobiliáfia-do Estado, 
vencível no 2° semestre de 1994. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão- ordinária de 
1 o do corrente. 

Concedo a, palavra ao nobre Senador Ronan Tito para jústi
ficar a retifiCii:Çãõ que encaminhou ao Plenário Sobre o projeto, em 
nome da Comissão de Assuntos Econômicos. - --

0 SR, RONAN TITO (PMDB-MG.Para justificar. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, neste 
caso. é óbvio que o Estado teria a autorizaçãO para rolar todos es
ses títulos relativos ao percentual de 88% das dívidas, No entanto. 
COID.OeSSa Diatérii-deVeda ief-Sido aprovada até o dia 30. o Gover
no do Estado teve de rolar, até a data de hoje, alguns titulos que 
venceram após esse dia 

O adendo_que faço é no sentido de que o Goverilo possa ro
lar os títulos que tiveram de ser resgatados, devido ao- atraso na 
aprovação dessa matéria no Senado. 

Dessa forma, Sr. PreSidente, não estou alterando o corpo da 
aprovação. Esfa segue segundo as- non:na:s regimentais previstas 
pela Resolução n° 13. Apenas estOU-dizendo que os títulos que ti
veram que ser resgatados do dia 30 até a presente data poderão ser 
1ncorporados à rolagem da dívida, que já havia sido autorizada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está feita a 
justificação. 

Em votação o projeto, em turno único._ . .. . _ 
Os SIS. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
redação fmal oferecida pela Comissão Diretora, qUe será lida peló 
Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N'178, DE 1994 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n° 60, 
de1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação íill.àl do Proje-
- to de Resolução nO()O, de 1994. que autoriza o Estado de Minas 

Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mi
nas Gerais- LFfMG, cujos recursos serão·destinados ao· giro 
da dívida mobiliária do Estado, vencível no segundo _semestre 
de 1994. 

Sala de Reuoiões da Comissão, em 5 de julho de 1994. - -
Presidente-relator-Júlio Campos- Nabor Júnior. 

ANEXÓ AO PARECER N" 178, DE 1994. 

. __ ~edação finB.J do Projeto de Resolução ·no 60, 
de 1994. 

Faço sabei que o Senado Federal aprovou, e eu,---
------~-., Presidente, nos termos do harto. 48, item- 28. 
do Regimento Interno, pro~~~o_a_seguint_e _ . · 

REsOLUÇÃO W, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Ge .. 
rais a emitir Letras financeiras do Tesouro do Estado 
de Minas Gerais - LFTMG, cujos recursos serão des .. 
tinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, ven .. 
-clvel no segundo semestre de 1994_. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Govemo do Estado de Mi.ÕaS GeraiS., rios ieimos 

da Resolução no 11, de 1994. do Senado Federal, autorizado a emi
tir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas _Gerais -
LFfMG. cujos recursos serão destinados ao giro da dívida ~bi-· 
liária do Estado, vencível no segun9o semestre de 1994. 

Párdgrajo llnico. É o GOveino do-Esta~ _dê-Minas ~rais 
autorizado a proceder ao giro dos títUlos da dívida _mobili~a d9 
Estado vencidos e resgatados de 1' de julho de 1994 até a data de 
publicação da presente Resolução. _ . __ 

M· '?-0 -f\_ ~~-s!~-~~e~á_ ~~-~e~~~-~~- s~~-~~_co_~-?i~ 
ções: 

a) quantidade_: a ser de(uij.Qa na data de __ resgate dos títulos a· 
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do harto. 15 da 
Resolução no 11, de 1994, deduzida aparcela de 3,9%; -

b) modalidade; nominativa-transferível; 
- c) rendimentos: igual ao- das Letras Financeiras do Tesouro 

- LFJ', ~riadas pelo Decreto:-Lei ~o 2.376, de 25 de novembro de 
1987; 

d) prazo: de até cinco anos; 
e) valor nominal: R$1,00(um real); 
t) características _do_s _ti tu los a serem subs9-tuidos: 

Título Vencimento Quantidade 
511812 1-7-94 15.570.001 
511826 1-7-94. 48.747.718 
511812 1-8-94 25.015.337 
511826 i-8-94 21.636.040 
511812 1-9-94 41.584 
511826" 1-9-94 86.272.071 
51Ü!26 1-lô-94 117.654.674 
511826 1-11-94 158.094.080 
531826 1-12-94 267.951.211 

.Total 740.982.716 
- g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 

emitidos: 
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Colocação Vencimento Título Data-base 
4-7-94 l-7-99 511813 4-7-94 
r-8-94 I-8-99 smst6- 1-8-94 
1-9-94 1-9-99 511286 1-9-94 

4-10-94 1-10-~9 511823 - - 4-!0-94 
1-11-94 1-11-99 511826 ~1Cl1C94 

1-12-94 1-12-99 Sll1S2ó 1-f2'94 
h) forma de colocação: mediante ofertáS públicas, nos ter

mos da Resolução n°- 565, de 20_ de setembro de 1979, do Banco 
Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Decreto n° 29.200, de 19 de janei
ro <1(\ 1989; Resolução n~ L837, de 23 de j!llleiro de 1989, e Lei n• 
9.589, de.9.de_junljo de 1988. 

Art . .1° A aut.OI:kação concedida por esta Resolução deverá-
ser exercida nq_prazo de duzentps ~- setenta_di.l;I.S_, __ a çontar de sua 
publicação. - -

Art. 4°Esta Resolução entra em viga na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) - Aprovado o 
projeto e estanc4> a matéria em regime de urgência. passa-se ã. in:i.e-
diata apreciação da redação fmal. -

Em discussão a i"edação fmal. (Pausa) 
NãO havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação.- -
Os Srs. SenadoreS que a aprúvãm queiram Permanecer sen-

tados. (Pausa.) -- - --

Aprovada. 
A matéria vai à piorilulgação. 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Item 19: 

·PROJETO DE RESOLUÇÃON' 6T, DEI!f94 

(Em regime de urgência, nos termos do 
arL 336, b, do Regimento ln temo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç_~o n° 61,_ de 
1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Município - Í..FTM-SP, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliãria da Prefeitu
ra, vencível no 2° semestre de 1994. 

A discussão da matéria. foi CriCetTada na sessão ordinária do 
dia 1° do corrente. 

Em votação ·o projeto, em tum O llnico. 
OS Srs:. Senadores que o aprovanl quei:ran:l permanecer sen-

tados.(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à ComissãO Ditetofa para a i:edaÇão- iuiai: 
O SR, PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)~ Sobre a mesa, 

redação fmal oferecida pela Comissão Diretotà, que será"lida pelo 
Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N' 179, DE 1994 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 61, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 61, de 1994, que- autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Paulo a emitir Letras do Tesouro do Município - LFrM -
SP, cujos recursos serão deStinados ao giro da dívida mobiliária do 
Estado, vencível no segundo semestre de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de julbo de 1994. - Cha· 
gas Rodrigues, Presidente- Júoia Marise, Relator- Júlio Cam
pos- Nabor Júnior. 

ANEXOAOPARECERN"179,DE1994. 

Redação final do Projeto de Resolução n• 61, 
de 1994. 

Faço Saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
.................... Presidente, nos termos do harto. 48, item 28, do Regi
mento Intemo,promulgo a ·seguinte 

-,~--- j -- ------ ~C.~~-C -----.·'' • • 

RESOLUÇAO N" , DE 1994 

Autoriza a Prefeitura de São Paulo a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro da Prefeitura de São 
Paulo - LFfM-SP, cujos recursos serão destinados 

-=ao giro da dívida mobiliãria da Prefeitura, vencível 
no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I • É a Prefeitura de São Paulo autorizada, nos termos 

da Resolução n• 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro da Prefeitura de -São PauJo - LFTM-SP, 
cujos recursos serão destinados ao giro- da dívida mobiliária da 
Prefeitura, vencível no segundo semestre de 1994. _ 

Art. 2<:'-A emissão deverá ser_ realizàda nas s:e~~, ~di,-_. 
ções: 

a) quantidade: & ser definida na data de resgate dos titulos a 
serem substituidos, atualizados nos termos do § 6° do harto._ 15 da . 
Reso1uçãon• li, de 1994,deduzidaaparcelade 12,00%; · · 

b) modalidade: nominativa-transfeiivel~ · ~-- -
c) rendimentos: igual ao das Leb:-as. FiÍlànceirâs d~ Tesouro 

- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25 de novembro de 
1987; 

d) prazocde até três anos; 
-e) valor nominal: R$ 1,00 (um real); 
f) características dos títulos a serem substituídos:. 

Ti~~!l _ V~ncim~D:to - Quantidade 
691081 1-9-94 2.709.034.409 
.691095 . 1-9-94 Ji~980A22.2z2 
691081 1-10-94 3.!99.785.615 
691079 1-11-94 4.017.255.603 
691081 1-12-94 5.188.881-911 

. 691095 1-12-94 5.127.443.500 
·- Total 32.222.823.2601 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a· serem 
emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-base 
1-9-94 1-9-97 691996 1-9-94. 

4-10-94 1-10-97 691093 .... 4-10-94 
1-11-94 1-11-97 691096 1-11-94. 
1-12-94 1-12-97 691096 1-12-94 

b) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n° 565; de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Central do Brasil~ 

i) autorização legislativa: Decretou• 27.630, de 26 de janei
rode 1989. 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados a partir 
da sua publicação. - · 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigcr na data de sua publicação. 

O_SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) - Aprovado o 
projeto e estando a mat.êria em regime de urgência, passa-se à ime
diata apreciação da redação fmal. 

Em discussão a redação fmai.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen- ANEXO AO PARECER N" 181, DE 1994 
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Item 20: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 57; DE 1994 

(Em regime de urgênci~ nos te~os do 
harto. 336; b, do Regimento -hi!Oi-no) 

,'. ·•· DiS~cUssio~ ém"tum~·úhico~·do ~~jet~ d~ii~solu
çãó no· 57, ode 1994 (a:preSeiliado pela Comi'ssão de As

, siintõs- Econôniicos- como COnclusão de seu Parecer no 
175, de 1994), que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a 
emitir Letras Fmanceiràs do TéSOUI'C-,-do Estado do Rio 
de Janeiro- LFTRJ, cujos recursos serão destinados ao 
giro _da Dívida Mobiliária do Est_ado, ve_ncível no 2° se-

' • mestre de 1994. 

_ A-:Presidêncí.i esclarece ao PlenáriO que- dev'erã' ser procedi-
da retificação-na iriã.térla rio ·que ·-mz respeitO à eX:p!êsSãCi 11cruzeí
ros reais", constante ·do projeto de resol~çãO. Os val~s_ deverãO 
sei expresSOs ê.ri:l ieãiS~ Collforme dooumentos do Banco Central 
constantes do processo. 

·., ·. A' Presídên~ia esclarece aõ -Plenáriç. que, durante a ~iscu~~ 
sãO, pOderãO ser oferecidas emendas à proposiÇãO. · -,-r - -- - ·-

Em discussão ó projeto, em fumo úniéo. - · · -
A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - COOC:-edo a 

palavra a V; Ex• ~discutir. · · · · - · "- · -_ · · -
A SRA- JÚNIA MARISE (PDT- MG. Para discutir)- Sr. 

Presidente, se for apenas para fazei- a coireção citada por V. Ex .. , 
apresento emenda nesse sentido, para que este projeto seja votado 
ainda nesta sessão~· - - -- - · "'"-=--- ------,-.- - -

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esclareço a 
V. Ex .. que a retificaçâo já foi feita,- dispensando em~nd~ Apenas 
comuniqUei a :tetiírcaç-ão ao Plenário.'-Agra:deço a colabOração de 
V.Exa . 

Continua em discussão a matéria. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Elilvotaçãooprojeto,emtumo-úhiCo. _ -- -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O prOjeto vai à COmissão Diretora para ã- rêdação fmal. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _-c Sobre a mesa, 
redação frilal oferecida pela Comissão Diretoia, qu~_ sera lida pelo 
Sr. 1° Secretário. --- - - - --

É lida a seguinte 

PARECER N' 180, DE 1994 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de ResoluçãO n° 57, 
de 1994. -

A Comissão Diretora apresenta a i:edação fmal do Projeto 
de Resolução n° 57, de 1994, que autoriza o-Estado do Rio de Ja~ 
neiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de 
Janeiro- LFfRJ, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida 
mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 1994. 

Sala de Reuniões da Coinissãó; em. 5 de julho de 1994. -
Cbagas Rodrigues, Presidente- Júlio Campos, Rdator- Junia 
Marize- Nabor Júnior. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 57, 
de1994 

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

RESOLUÇÃO N' , 1994 

Autoriza o Governo- do Estado do Rio de Ja. 
neiro a emitir Letras Financeiras do TesOuro do Es
tado do Rio de Janeiro ..;.. LFTRJ, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Es
tado, vencível no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: _ . , , 
Art. 1° É o_ Govemo_ do Estado do Rio de Janeiro, nos ter~ 

mos da Resolução D0 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado a 
emitir Letras Financ_eiras do Tesouro do E~tado dõ R~o de jan~iro 
- LFfRJ, cujos recursos serão destinados ?-O giro da dívida Ip.Obi:
liáriadoEstado, vencível no segpndo semestre de 1994. 

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condi-
ções. 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao'das Letnis Fillanc-eiras- do Tesouro 

- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376, de 25 de novembro de 
1987; 

d) prazo: de até hum mil oitocentos e vinte reais e seiS dias; 
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
541826 1-7-94 35.748.327 

- - 541826 1-8-94 . 47.142.951 
541826 1-9-94 61.401.603 
541826 1-10-94 82.908.343 
541826 1-11-94 127.055.864 
541826 1-12-94 186.811.672 

Total 541.068.760 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 

emitidos: 
Colocação Vencimento Título Data-base 

4-7-94 1-7-99 541823 -4-7-94 
1-8-94 1-8-99 541826 1-8-94 
1-9'94 1-9-99 541826 1-9-94 

4-10-94 1-10-99 541826 4-10-94 
1-11-94 1-11-99 541826 1-11-94 
1-12-94 1-12-99 541826 1-12-94 

h) fonna de colocação: mediante ofertas públicas. nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Cenlrai do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n° 1.389. de 28 de novembro 
de 1988. 

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° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. · 

O SR.PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
projeto e estando a matéria em regime de urgência,--pasSa-se à ime
diata apreciação da redação fmal. 

Em discussão a redação fína.L (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação a redação fmal. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-
tados.(Pausa) 

Aprovada 
A matéria vai à proin.ulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 21: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 58, DE 1994 

(Em regime de urgência, D.Os termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno- único, do Projeto de Resolu
ção n° 58, de I 994 (apresentado pela Comissão de As· 
suntos Econômicos _como _(:onclusão de seu Parecer n° 
176, de 1994, que autoriza o Governo doEstado do Pa
ran-á a contratar operação de crédito jUnto ·ao- Banco In
ternacional para a Reconstrução e oesenvolviiQ.ento -
BIRD, no valor de CR$ 87.681.120.000,00 (oitenta e 
sete bilhões, seiscentos _e oitenta e urii inilhões e cento e 
vinte mil cruzeiros re_áis), -equiv-ãlentes a US$ 
96,000,000:00~(noventae seís-J:Dilhões de d6lares arneri· 
canos) a preçÇ~s de 30 de xp.arço de 1994, sendo os recur
sos destinado_s_ ao fmanciamento de parte- do- ''Projeto 
Qualidade no Ensino Públic_o do Paraná'': 

A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a ·discus-
são, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o projeto, etn turno único. (Pausa) 
-Não havendo-quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto Vai à Çomissão Diretora pai-a a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a mesa, 
redação fmal oferecida pela Comissão Diretora,-que seiá lida pelo 
Sr. 1° Secretário. - - -

É lida a seguinte 

PARECER N° 181, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n° 58, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n° 58, de 1994, que autoriza o GOverno do Estado do Para· 
ná a contratar operação de crédito junto ao aanco Intep:lacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento _ - BIRD, no valor de 
CR$87.68LI20.000,00, equivalentes a US$ 96,000,000.00; a preços 
de 30_ de març-o de 1994, sendo _os recursos destinados ao fmancia
mento de parte do ''Projeto Qualidade no Ensino Público do Paranã". 

s..Ja de Reuniões da Comissão, 5 de julho de 1994. - Cha
gas Rodrigues, Presidente- Julio Campos, Relator- Junia Ma
rise,- Lucidio Portella. 

ANEXO AO PARECER~ 181, DE 1994. 

Redação final do Projeto de Resolução n° 58, 
de 1994. 

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

RESOLUÇÃO W . DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Paranã a 
contratar operação de ·crédito junto ao Banco Inter-

nacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor de CR$87 .681.120.000,00, equivalentes 
a US$96,000,000.00 a P!"e\'OS de 30 de março de 1994, 
sendo os recursos destinados ao financiamento de parte 
do "Projeto Qualidade no Ensino Público do Paraná". 

- - - - - -

OSenadpF~deralresolve: ___ _ 
Art. 1° E o goyemo do Estado do Paraná autorizado a con

tratar operação de crédito junto ao Banco Intemaciaonal para Re
construção e Desenvolvimento BIRD, no valor de 
Cr$87.681.120.000,00 (oitenta e sete bilhões, seiscentos e oitenta 
e um milhões e cento e vinte mil cruzeiros reais), equivalentes a 
US$96,000.000~00 (noventa e seis milhões de dólares america
nos), a preços de 30 de março de 1994, sendo os recursos destina
dos ao financiamento de parte do "Projeto QUalidade no Ensino 
Público do Paraná11

• 

Art. 2° A operação de crédito autorizada obedecerá às se
guintes características: 

a) valor pretendido: CR$ 87c681.120.000,00 (oitenta e sete 
bilhões, seiscentos e oitenta e rim milhões e cento e vinte mil cru
zeiros reais), equivalentes a US$ 96,000,000.00 (noventa e seis 
milhões de dólares americanos), ~ pr~os d~_ 39 ~-~rço de 1994.; 

b) juros: 0,5% a.a: acima do -cUSto dos qualii:ied borro
Wings, contados no semestre precedente; 
- c)_ commitment charge: 0,75% à.a. sobre o montante não 

desembolsado, contada a partir de sessenta dias após a data da as
sinatura do contrato; 

dfccntragarantia: as ~efinidas n6 art .. ~o da: Lei_ ri0 10:"749, 
de 9 de maiO de 1994, que deu nova redação ao art. 2° da Lei n° 
10.534, de 30 de novembro de 1993, que autorizou a operaçãO; 

e) garantidor: República Federativa do Brasil; 
f) destinação dos recursos: Projeto Qualidade no Ensino Pú

blico do Paraná; 
g) condições de pagamento: . 
-do principal: em vinte prestações semestrais igtfais e- con

secutivas, vencendo-se a- primeírà em 15 de fevereitó de 2000 e _a 
última em 15 de agosto de 2009 --

-dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de fevereiro e 
15_d~agosto~cru4_~o:_ ____ ____ __ __ _ _ 

--da cOmmitment charge: semestralmente vencida em 15 
de fevereiro e 15 de agosto de ccida ano. 

Art. 3° A autorização t:óiitedida por esta resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados da data 
de sua publicação. 

Art 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
projeto e estando o projeto em regiine de urgência, passa-se ~ in;t~: 
diata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à -promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Item 22: 

OFÍCIO W S/54, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, ''b", do Regimento Interno)_ 

Ofício n° S/54, de 1994, atravês dO qual o Gover
no do Estado do Mato Grosso solicita autorização do Se
nado Federal para emitir Letras Financeiras do TeSouro 
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do_ Estado de Mato Grosso-- LFTE-MT, cujos recursos 
serão destinados ao giro da Dívida Mobiliári8. do Estado, 
vencível no 2° semestre de 199~('(Dependendo de pare
cer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

Nos termos do art. 5° da ResoluçãÓ nó Í io/93, &sjgno o no
bre Senador Ronan Tito para proferir o ·pareêer ~ éiÍi sUbstituição ã. 
Comissâo -de Assuntos Econômic'Os Sobre ó Ofício "S" n° 54, de 
1994 (Oficio/GG n•TJ5/94, de 11-S-94; rià óiige!Jl), de Sr. Gover
nador do Estado de !dato Grosso, soliéitmldo autorizaçãO do Sena
do Federal para a emissãO de Letras Financeiras_ dO Tesouro do 
Estade de Mate Grosso ~ LFIE - Mr, destinados oa giro de 
100% da dívida mobiliária do Estado, vencível no 2° semestre de 
1994.PARECERDEPLENÁRIO . . . 

Em substituíção à Comissão de Assuntos Econõmicos sobre 
o Oficio ''S" n° 54, de 1994 (Ofício'GG n° 11S/94,"de 11.5.94, ria 
origeni), do Sr, Governador do Estado de Mato Grosso, soli_citan
do autorização do Senado Federal para a emissão de Letras Finan~ 
ceiras de Tesouro do Estado de Mato Grosso - LFIE-Mr, 
destinadas ao giro de 100% da dívida mobiliária do Estado, vencí
vel no z> semestre de 1994. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para proferir pare: 
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s:r-s e Srs. Seriaâo
res o Qoyerna:dor do Estado de Mato Grosso encaminhou a· esta 
ea_;a, mediante a corresporidência eill epígrãfe,~ peCiidO "de· au~
ção do Senado Federal para emitir Letrãs F"mancd.!ás. do. TesOuro 
do Estado de Mato Grosso- LFIE-MT, cujos recursos se:ivirãó ao 
giro de !00% de sua dívida mobiliáriii com yenCínie"hfu Do 2° se-
mestre de 1994. . , . · · · · 

O pleito encontra-se instruído noS termos da ResolUção· n° 
11, de 1994, que dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de ciédito interno e externo dos Es~dos~ d~ Pis!:rit? ~e
dera!, dos Municípios e suas autarquias, entre as quaJ.S se mclu1 o 
lançamento de títulos dadívida_~o~~iária~b!~.~~·--. _. __ ·- . 

O Banco Central de Brasil emitiu o Parecer DEDIP/DIA
RE-94'932, de 23/06!94, no qual iriforma qúe, antes mesmo de 
realização da operação pretendida, encontra-se extrapolado, relati
vamente aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997, o limite esta
belecido no art. 4°, inciso ll, da Resolução n° 11/94. Como forma 
de superar este problema, proponho a elevação temporária dos li
mites, conforme faculta o art. 13 da Resoluçã0Ji0 11/94. 

A emissão das LFTE-MT realizar-Se-árias seguintes condi-
ções: -- · ·_ · 

a) quantidade: a ser defmída na data de resgate des titulos a 
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resolução n•11. de 1994; . _ 

b) modalidade: nominativa-transferíVel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro-

LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25.11.87; .. 
d)prazo: deaté5(cinco)anos; · 
e) valor nominal: R$ 1,00; · 
f) caracteristicas dos titulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
640364 1-8-94 5.545.960 
640623 - 1-8-94 "3.399.481.624 
640714 1-8-94 ... 1".649.935.232 
640364 15-8-94 47.858.816 
640455 15-8-94 20.300.537.213 
640546 15-8-94 7.192.625.330 
640622 15,8-94 8.461.227.315 
640805 15-8-94 1.762.477.911 
641461 15-8-94 125.000.000 
640457 1-9-94 i7.7o9.8i5:764 

640365 
640456 
640715 
640364 
640456 
640547 
640638 
640714 
640897 
641553" 
640365 
640548 
641614 

1-11-94 28.363.039 
1-11-94 s:s45.960 
1-11-94 3.399.481.624 

15-11-94 160:o2cü8i 
15-11-94 47.858.816 
15-11-94 20.300:537.213 

. 15~11-94 1.192.625.336 
15-11-94 8.461.227.316 
15-11-94 1.762.477.975 
IS~IB4 12S.ooo:aoo. 

I-12-94 232.053.408 
1-12-94 27.709.815.764 
1-12-94 115.000.000 

Totai 140.194.512.052 
gj previsãO de colocação e vencin:iento dos tltlllos a serem 

emitidos: 
Colocação 

1-8-94 
1-8-94 
1-8-94 
1-8-94 
1-8-94 

15-8-94 
15-8-94 
15-8-94 
15-8~94 
15-8-94 
1-9-94 

- 1-9-94 
1-9-94 
1-9-94 
1-9-94 

1-11-94 
.. 1-11-94 

- 1,11-94 
1-11-94 
1-11-94 
16-11-94 
16-11-94 
16-11-94 
16'11-94 
16-11-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 

Vencimento 
1~8-95 

1-ll-95 
1:2~96 
\-5-~6 
1-8-96 
15-8-95 

15-11-95 
15-2-96 
15-5-96 
15-8-96 
1-9-95 

1-12-95 
1-3-96 
1-6-96 
1-9-96 
1-11-95 
1-2-96 
1-5-96 
1-8-96 
1-11-96 

15-11-95 
15-2-96 
15-5-96 
15-8-96 
15-11-96 
1-12-95 
1-3-96 
1-6-96 
1-9-96 
1-12-96 

Título 
640365 . 
640457 
640549 

. 6.40639 
640731" 
64ll365 
640457 
640549 
640639 
640731 
640365 
640456 
640547 

.640639 
640731 
640365 
640457 
640547 
640639 
640731 
640364 
640456 

. 6405.46 
640538 
640730 
640365 
640456 
640548 
640640 
640731 

Dãta-base 
"I=8-94 

·1-8-94 
1~8-94 
1:8-94 
1-8-94 

[5:&-94 
15-8-94 
15-M4 
15-8-94 
15-8A4. 
i-9:94 . 

. f~9:94 
1-9-94 
1-9-94 . 
1-9-94 

1-11-94 
1-11-94 
1-11~94 
1-11-94-
1.-1-94 

16-11'94 
16-11-94 
16-fl-94 . 
16.lb94 
l/5-11-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 

h) ~~;ma de_~J!Jcação: mediante of~rtas ~b~cB:S, nos ter
mos da Resolução n• 565, de 20.09.79, do Banco Central do Bra
sil; 

i) autorização legislativa: Lei n• 4.660, de 07.02.84, e De
cretes n•s 1.658, de 08.11.85, 1.660, de 08.11.85, 1.605, de 
19.06.89, e 4.523, de !0.05.94. 

Pelo exposto, sou favorável ao atendimento do pleito do 
Governo do Estado de Mato Grosso, nos tenn0s do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 63, DE 1994. 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso 
a exceder o limite fixado no art. 4°, n, da Resolução 
D0 11, de 1994, e a emitir, mediante _ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato 
Grosso - LFfE .. MT destinadas ao giro de 100% de 
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sua dívida mobiliária vencível no zo semestre de 
1994. 

O Seiúido Federal resolve: 
Art. 1 o É o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado, 

nos termos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, a ex
ceder temporariamente o limite fixado no art. 4°, IT, da citada Re
solução, com vistas a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Mato Grosso- LFTE-Mf, destinadas ao giro de 100% 
de sua divida mobiliária Vencível no 2° semestre de 1994. 

Art. 2° -A emissão deverá ser realiZada nas seguintes condi-
ções: 

a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos títulos a 
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resoluçãon• 11, de 1994; 

b) modalidade: nom.inativa-trallSferivel; 
c) rendimento: igual ao das Letras FinanceiraS do Tesouro-

LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2376, de 25.11.87; 
d) prazo: de até 5(cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1,00; 
f) caracteristii::as dos títulos a serem substituidos: 

Título Vencimento Quantidade 
640364 1.8.94 _5545.960 
640623 - .1.8.94 3.39!!.481.624 
64071<1 1.8.94 1.649.935.232 
640364 15.8.94 47.858>816 
640455 15.8.94 20.300:537.213 
640546 15.8.94 7.192.625.330 
640622 15.8.94 8.461:227.315 
640805 15.8.94 1. 762.477.971 
641461 15.8.94 125.000.000 
640457 1.9.94 27.709.815.764 
640365 _ 1.11.94 2K363.039 
640456 t:l1.94 5.545.960 
640715 1.11.94 3.399.481.624 
640364_ 15.11.94 HiiY.020.382 
640456 15.11.94 47.858.816 
640547 15.11.94 20.300.537.213 
640638 _15.11.94 7.192.625.330 
640714 15.11.94 8.461.227.316 
640897 15.11.94 1.762.477.975 
641553 15.11.94 125.000.000 
640365 1.12.94 232.053.408 
640548 1.12.94 27.709.~15.764 
641614 1.12.94 1 rs.ooo.ooo 

Total 40.194.512.052 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 

emitidos: 
Colocação 

1.8.94 
1.8.94 
1.8.94 
1.8.94 
1.8.94 

15.8.94 
15.8.94 
15.8.94 
15.8.94 
15.8.94 
1.9.94 
1.9.94-
1.9.94 
1.9.94 

Vencimento 
1.8.95 

1.11.95 
1.2.96 
1.5.26 
1.8.96 

15.8.95 
15.11.95 
15.2.96 
15.5.96. 

-15.8.96 
1.9.95 
L12.95 
1.3.96 
1.6.96 

Titulo Ddata·base 
640365 -1.8.94 
640457 1.8.94 
_640549 - 1.8.94 
640639 1.8.94 
640731 1.8.94 
_640365 15.8.94 
640457 15.8.94 
640549 15.8.94 
640639 - - - 15.8.94 
640731 15.8.94 
640365 1.9.94 
640456 1.9.94 
6<10547 1.9.94 
640639 1.9.94 

1.9.94 1.9.96 640731 1.9.94 
1.11.94 1.11.95 640365 LlL94 
1.11.94 1.2.96 640457 1.1 1.94 
1.11.94 1.5.96 640547 L! 1.94 
1 11.94 1.8.96 640639 1.1 1.94 
1.11.94 1.11.96 640731 1.11.94 
16.11.94 15.11.95 640364 16.11.94 
6.11.94 15.2.96 640456 16.11.94 
16.11.94 f5.5.96 --640546 16.11.94 
16.11.94 15.8.96 640638 . 16.11.94 
16.11.94 15.11.96 640730 16.11.94 
1.12.94 L12.95 640365 1.12.94 
1.12.94 1.3.96 - 640456 -- L12.94 
1.12.94 1.6.96 640.548 1.12.94 . 
1.12.94 1.9.96 640640 1.12.94 
1.12.94 1.12.96 640731 - 1.12.94 . 

h) forma de oolocição: mediante ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20.õ9.79, do BancO Cei:ttrai-do Bra~ 
si~ 

i) ãutorização legislativa: Lei n° 4.660, de 07.02.8-4, e De
Cretos n•s '!.6:SS, de Oll.ll.SS, 1.660, de OÚL85, 1:605, de 
19.06.89. e 4.523, de 10.05.94. 
- ·· · Art. 3° A preSeri.tCã:ritorizaÇão 'deverá ser -exercida D.o prazo 

- de 270 (duzentos e setenta) dias a contar de sua publicação. 
Art. 4° Esià. Resolução entra ·em vigor·na data_de sua publi

cação. 
Sr. Presidente, St's e Srs. senadores, trata-se de uma autori

zação télnpOfãila par~ õ àümento dó ·endividamento. De acordo 
com o art. 4°, ll, da Resolução n° 11194, é -pteViStã a rolagem de 
91% do se_u endividamento. Entretanto, dadas as dificuldades, a 
alta da ID.flação e o ·custo do dinheiro, autoriza o Governo~ do Mato 
Grosso a rolar 100% da sua dívida. 

Sou fãVOrável, Sr. Presidente, principalmente pelo prece
dente que tivemos do Estado de GOiás. 

O SR. ~;'RESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer, 
- -que é favorável, conclui pela apresentação do Projeto de Resolu

ção n° 63/94, que autoriza o Estado de Mato Grosso a emitir Letras 
. fjpmceiras do Tesouro daquele Estado- LFI'E-1\IT, cujos recur

sos serão destinados ao giro da dívida mobiliária d(? Estado, vencí
vel no segundo semestre de 94. 
-~ -~ __ ,A._.I're.sidênçia es~larece ao _Plenário que, durante a discus
são, pcxlerão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão _o projeto, em turno únicO. 
__ Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
AprovadQ. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fmal. 
O SR.I'_RESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

redação fmal, oferecida pela Comissão Diretora, que será lida pelo 
Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N" 182, DE 1994 
(Da Comissão DiretOra) 

Redação final do Projeto de Resolução n° 63, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresentã a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 63, de 1994, que autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso a exceder o limite fixado no art. 4°, TI, da Resolução 
n° 11, de 1994, e a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Finan-
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coiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso - LFTE-Mf, desti- 640365 1-12-94 232.053.408 
nadas ao giro de 100% de sua divida mobiliária-vCncíVcl no 2° se- 640548 1-12-94 17.709.815.764 
mestre de 1994. 641614 1-12-94 1!5.000.()()() 

Sala de Reuniões .de Comissão, 5 de julho de 1924- Cba- Total 140.194.512.052 
gas Rodrigues, Presidente -Julio Campos, relator- Junia Mari- g) previsão de colocação e vencimento dos _títulos a serem 
se, Lucidio Portella. emitidos: 

ANEXO AO PARECER W 182, DE 19!Í4 

Rcdação final do Projeto de ~~lução o<> 63, 
de 1994 

Faço Saber que _o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do art. 48, ítem 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte -

RESOLUÇÂÓ W, DE 1994 

Autorizo o Governo-do Estado do Mato Gros
_so a exceder o limite fixado no .art. _4°, ll, da Resolu
ção -no· 11, de 1994, e a Cmitir, D:tedlante ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Mato - LFTE-MT, destinadas ao giro de 100% 
de sua dívida mobiliária, vencível no segundo semes
tre de 1994. 

O Senado Federal reSolve: 
Art. 1 o É o Govemodo Estado do Mato Grosso, nos termos 

da Resolução n° 11, de 1994, do Senad.Q Federal, autorizado a ex
ceder temporariamente o limite fixado no art. 4° n, da citada reso
lução, com vistas ·a emitir Letras Financeirás ·do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso- LFTE-Mf, destinadas ao giro de 100% 
de sua dívida mobiliária, Vencível no segundo ~emestre de 1994. 

Art. 2 ~A emissão de~erá ser r~izada nas seguintes condi
ções: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, atualizados nos termos do__§ 6° dO art. 15 da 
Reso1uçãon• 11, de 1994; 

b) modaU9ade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das letras fmanceiias do Tesouro

LFr. criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376, de 25 __ 00 nOvúrihrõ de 
1987 

d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal:R$ 1,00 (um real); -
f) caracteristicas dos títulos a serem subsituídos: 

TítUlo 
640364 
640623 
640714 
640364 
640455 
640546 
640622 
640805 
641461 
640457 
640365 
640456 
640715 
640364 
640456 
640547 
640638 
640714 
640897 
641553 

Vencimento 
1-8-94 
1-8-94 
1-8-94 

15-8-94 
- 15-8-94 

15-8-94 
15-8-94-
15-8-94 
15-8-94 
1-9-94 

1-11-94 
1-11-94 
1-11-94 

15-11-94 
15-!1-94 
15-!1-94 
15-11-94 
15-11-94 
15-11-94 
15-11-94 

Quantidade 
. 5 .. 545.9.60 

3.19-9.48!.624 
1.649.935.232 

47.858.816 
_ __2Q.30Q.53J..213 

-7.192.625.330 
8.461.227.315 
1. 76:2.477.971 

125.000.000 
27.709.815.764 

28,363.039_ 
5.545.960 

3.399.481.624 
160.020.382 
47.858.816 

20.300.537.213 
7.192.625.330 
8.461.227.316 
1.762.477.975 

125.000.000 

Colocação 
1-8-94 
1-8-94 
1-8-9-1 
1-8-94 
1-8-94 

15-8-94 
15-8-94 
15-8-94 
!5-8-94 
15-8-94 
1-9-94 
1-9-94 
1-9-94 
1-9-94 
1-9-94 .. 
1-11-94 
1-11-94 
1-11-94 
1-11-94 
1-!1-94 
16-11-94 -
16-11-94 
16-11-94 
16-11-94 
16-11-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 

Vencimento 
1-8-95 
1-!1-95 
1~2-96 
1-5-96 
1-8-96 
15-8'95 

15-JI'95 
15-2-96 . 
15-5-96 
15-8-96 
1-9-95 

1-12-95 
1-3-96 
1-6-96 
1-9-96 
1-11-95 
1-2-96 
1-5-96 
1-8-96 
1-ll-96 

15-11-95 
15-2-96 
15-5-96 
15-8-96 
15-11-96 
1-12-95 
1'3-96 
1-6-96 
1-9-96 
1-12-96 

Título 
640365 
640457 
640549 
640639 
640731 
640365 -. 
6'10457' 
640549 

_640639 
640731 

Data-base 
1-8-94 -
1-8-94 
i-&94 
l-8'94 
1-8-94 

·15-8~94 
15-8:94 

· _ ts-s:9_4 
15-8-94 
15-8-94 
1-9-94 
1-9-94 
1-9-94 
1-9-94 
1-9-94 

1-11-94 
1-11-94 
1-11-94 
1-11-94 
1-11-94 

16-11'94 
16-ll-9'4-
16-11-94 
16'11:94 
16-11-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 
1-12-94 

6403ô5 
-640456 
640547 
640639 
640731 
640365 
640457 
64b547 
640639 
640731 
640364 
640456 
640546 
640638 
640730 
640365 
640456 
640548 
640640 
640731 

h) forma de _colocação: mediante ofeqas públicas. nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, dQ Banco 
Central; 

i) autorização legislativa: Lei n° 4.660, de 7 de fevereiro 
de 1984, e Decretos n•s 1.658, de 8 de novembro de 1985; !.660, 
de 8 de novembro de 1985; 1.605, de 19 de junho de 1989; e 
4.523, de 10 de maio de 1994 .. 

Art. 3° A autorização conceâida por esta Resoluçilo deverá 
ser_e~_<?rcida no prazo de duzentos e setenta dias, contados da data 
de sua publicação. • · · 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
projeto e estando ediata apreciação da redação fmaL 

Em discussão a redação fmal. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

_' Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprçvam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 23: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 97, DE 1993 

Votação, em turno tínico, do Projeto _de Lei da 
Câmara n• 97, de 1993 (n° 1.224/88, na Casa de ori-
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gem), que dispõe sobre a instalação do sistema de ante
naS por titulares de licença de EstaçãO _de Radiocomuni
cações, e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sobn° 112, de 1994, da Comissão 
- de Educação. 
A discussão da matéria foi encerra.Qa na sessão Qrdinária do 

dia 22 de junho último. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: __ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 97, DE 1993 
(N° 1.224188, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a instalação do sistema de ante
nas por titulares de licença de Estação de Radioco
municações e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Ao permissionário de qualquer serviço de radioco

municação ê assegUrado o direito de instalação da respectiva esta
ção, bem como do necessário sistema ou -coitjtiiito de antenas, em 
prédio próprio ou locado, ·observados os preceitos relativos às W· 

nas de proteção de aeródromos, heliportos e de auxilio ã navega
ção aérea. 

Parágrafo único. O sistema ou conjunto de antenas deverá 
ser instalado por pesS"oa qualificada em obedíência aos princípios 
técnicos inerentes ao assunto, observadas as normas de engenharia 
e posturas federais, estaduais e municipais -ã.plicá.veis às construçõ· 
es, escavações e logradouros públicos. . 

Art. 2° O permissionário de qualquer serviço de radiocomu
nicação ê responsável pelas despesas decorrentes da instalação do 
seu sistema ou conjunto de antenas, bem como pela sua manuten-
ção e por eventuais danos causados a terceiros. -

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário; 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- ltem24: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 150, de 1993 (n' 1.052/83, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o (omecirn_ento de leite pelos 
empregadores aos empregados, tendo 

Parecer sob n° 146, de 1994, da ComiSsão 

- de Assuntos Sociais, favorável, nos termos de 
substitutivo que oferece. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 22 de junho último. . .. 

Passa-se à votação do substitutivo,-que t.erii preferência re-
gimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria-vai à Comissão Diretora, a frm de redigir o venci

do para o turno suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N' 1-CAS 

Dá nova redação ao art. Y da Lei n° 6.321, de 
14 de 3.bri1 de 1976, que dispõe sobre a dedução, do 

lucro tributável para fins de Imposto sobre a Renda 
das pessoas juridicas, do dobro das des.pesac; realiza
das em programas de alimentação do trabalhador. 

o·eongresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art 3°- da Lei n' 6.321, de 14 de abril de 1976, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
11Art. 3°-Nos Program,as de Alimentação do Tra

balhad.9T. previamente aprovados pelo Ministério do 
Trabalho e em sua complementação prevista nos pará~ 
grafos deste artigo, a parcela paga in o atura pela empre
sa não tem narureZa -salarial, não constitui base de 
incidência de coniiiOuiÇãO -previdenciária Ou do Fundo 
de Garantia do _Tempo de Setviço e nem se coní~ra 
como rendimento tributável do trabalhador. 

§ 1" Os Programas de Alimentação do Trabalha
dor poderão ser complementados com o fornecimento 
diário de I (um) litro de leite para cada trabalhador, ad-
mitido o consumo em famíliã.. - - -

§ 2° Somente faião jus ao disposto no parágrafo 
anterior 9s trabalhadores que percebam até S (cinco) sa
lãrios mínimos, ou que tenham mais de 4 (quatro) nl.hos 
e percebam remuneração inferior ã 8 (oito) salários mí
nimos. 

§ 3° A --compleménúi.Ção de qUe- trata este artigo 
não está sujeita a qualquer limitação para efeito de frui

- ção -~ in_centivo previsto nesta lei.'~ 

Art. 2° Esta lei entra em vigOr na: data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições contrãrias. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 25: 
Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmara 

n• 180, de 1993 (n• 1.898/91, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao art. 5°-da Lei n° 6.179, de 11 de dezembro 
de 1974, que 11institui amparo previdenciário para maiores 
de setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras provi
dências11, tendo 

Parecer sob n° 118, de 1994, da Comissão de Assuntos 
Sociais, favorável, com a apresentação da Emenda n° 1-CAS. 

A discussão da matéria foi ·enc-elríida na sessão ordinária do 
dia 22 de junho último. . . _ 

Passa-se à votação do projetO, sem prejuízo da emenda, em 
turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em vOtaÇão a Emendan° 1-CAS 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permaneCer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vaft. à ComiSsão Diretora para a redação fmal. 

E a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 180, DE 1993 
(N• 1.898191, na Casa de origem) 

Da nova redação ao art. 5° da Lei n° 6.179, de 
11 de dezembro de 1974, que "institui amparo previ .. 
denciário para maiores de setenta anos de idade e 
para inválidos, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, } 0 0 art. 5° da Lei n° 6,179, de 11 de dezembro de 

197 4, passa a vigorar com a seguinte redação; 
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11Art. 5° A prova de inatividade e de inexistência de renda 

ou de meios_ de subsistência poderá ser feita mediante atestado de 
autoridade adminislrativa ou judiciária local, identificada e qualifi
cada." 

t..~~- 2° Esta lei entra elll vigor n~ data ?e sua publica
ção. 

Art. :;o Revogam-se as disposições cril COntrãrio. 
Emenda n°1-CAS 
Parágrafo úilico. O falso declarante será en"llladrado na lei 

penal brasileira em face da qual responderá em juízo pelo delito 
cometido. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item n• 26: 

Votação, em turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara n• 184, de 1993 (n• 1.568/91, na Ca5a -de ori
gem), que dispõe sobre a concessão de desconto nos va
lores dos ingres:ms em espetáculos culturah e artísticos 
para pessoas idosas ou portadoras de deficiência física, 
tendo 

Parecer sob n° 150, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável, com Emendas 

de n°s 1 e 2- CAS, que apresenta. 

A discussão da matéria fOí enCenida na sessão _ordinária do 
dia 22 de junho último. 

A Presidência esclarece ao Plenário que as duas emendas 
.. apresentadas pela Comissão constituem, na vci'dade, substitutivo 

integral do projeto. 
Passar-se-ia à VOtaÇãó dO substitutivo. Entretanto, a Mesa 

está sendo informada de que o nobre Líder Pedro Sinlon está enca
minhando à Mesa requerimento sobre a matéria. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lído pelo Sr. 1 o Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 540, DE 1994 
Nos termos do art. 315. coinbinado com a alínea c do_ art. 

279 do Regimento -Interno, reqUeiro adianlento da vol.ação do Pro
jeto de Lei da Câmara n° 184, de 1993, a Jim de ser feita na sessão 
de 4 de agosto. . . . 

Sala das Sessões, 5 de julho de 1994. -_Senadqr Pedro Si-
mon. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Será observa
da a determinação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 27: 

Votação, em turno único, do Proje"tà de Leí da 
Câmara n• 185, de 1993 (n• 2.398/91, na Casa de ori
gem), que acrescenta parã~afo ao art. 7l_da Consolida
ção das Leis do Trabalho-- CLT, prescrevendo sanção a 
ser aplicada em caso de descumprimento do disposto no 
caput do referido artig<J, tendo 

Parecer favorável, sob n° 119, de 1994, da Comis-
são 

- de Assuntos Sociais. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 1 o do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sãnçãO. --

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 185, DE 1993 
(N° 2.398191, na Casa de Origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 71 do Consolida~ 
ção das Leis do Trabalho - CLT, prescrevendo san
ção a ser aplicada em caso de descumprimento do 
disposto no caput do referido artigo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o O art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, passa 
a vigorar acre: cido do seguinte § 4° 

''AJ:t,71, "'"'""'""n"'"''''•'~'''''"••••"'""""'."""""': 

§ 4° Quando ·o intervalo para o repouso e alimen
tação, previsto neste artigo. D.ãó for concedido pelo em
pregador, este ficará obrigado a remunerar_ o petiodo 
correspondente com um acréscimo de_ no mínimo 50% 
(cinqüenta por cento) s-obre o valor da remuneração da 
hora normal de trabalho." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 28: 

Votação, em _turno único;-do Pro~to de Lei da 
Câmar.in• 203, de 1993 (n' 874191, na Casa de origem), 
que acresçenta _§ 7° ao art. 543 da Consolidação das Leis 
do Trabalho- CLT, tendo 

Parecer favorável, sob n° 147, de 1994, da Comis-
são 

- ... de Assuntos Sociais. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 22 de junho último. 

Em votação o projeto, em turno único~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mat:érla Vai à saiiÇão. 

É o seiuinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 203, DE 1993 
(N' 874/91, na Casa de Origem) 

Acrescenta § 7° ao a;n. 543 da Cansolidaç_!io das 
Leis do Trabalho--<::LT. 

O Congresso Nacional de_creta: 
Art. I' O art. 543 de Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1 o de maio de 1943, passa 
a vigorar acrescido do seguinte§ 70.. 

''Art.543 .... _ .......... ~ ................................................ .. 

§ 7° Em caso de dispensa de empregado em 
cargo de dirigente sindical e dos titulares da represen
tação dos empregados na CIP A sem a devida instaura
ção de inquéritO para a apuração de falta grave, a 
reclamação trabalhista competente terá distribuição 
especial e prioridade sobre as demais, devendo a pri
meiia audiência de conciliação e julgamento realizar
se no prazo máximo de 10 (dez) dias desde sua 
apresentação." 
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Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 29: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 207, de 1993 (n' 1.830/91, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a importação de produtos de ori
gem animal e vegetal destinados ao consumo, tendo 

Parecer, sob n° 149, de 1994, da Comissão 

- de Assuntos Sodais, favorável com a Emenda 
no 1-CAS, que apresenta. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 22 de junho último. 

Em votação o projeto, em turno único, sem prejuízo da 
emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
EmvotaçãoaEmendan° 1,CAS. 
Os Srs. "Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à CoriiíSsão -niretora para a redação fmal. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 207, DE 1993 
(N° 1.830/!tl, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a importação de produtos de ori
gem animal e vegetal destinados ao consumo. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1° As importações de produtos de origem animal e ve- : 

getal, destinados ao consumo, somente serão autorizadas se com
provada adoção, paio país exportador, de cautelas 
zoofitossanitárias, higiênicas e tecnológicas -idê~ticas_ ou_· s~perio
res às impostas aos produtores ruraíS e agroiridristriais· naCíoi:tais. · · 

§ 1 o Por cante la zoofitossanitária adotaái D.o Brasil, enten
de-se o controle das doenças e pragas existentes no país, bem 
como a proibição do uso de determinados produtos veterinários, 
substâncias anabolizantes, agrotóxicos e afms ou á permissão de 
sua utilização em percentuais e formas definidas pelos órgãos fe
derais competentes. 

§ 2° Como cautela higiênica e tecnológic;a adotada no Bra
sil, entende-se as condições bigiênico-sanitárias de produção e co
mercialização, bem como as tecnologias industriais que, segundo 
os órgãos federais competentes, permitem a manutenção daquelas 
condições. 

§ 3° Os órgãos federais responsáveis-pela fisCalização zoofi
tossanitária, higiênica e tecnológica são competentes para expedir 
a autorizaçãO de que tiata este artigo. 

Art. 2° A expedição de guia de importação de produtos de 
origem animai e vegetal, destinadas ao consumo, somente será 
realizada quando o pais exportador tiver seus sistemas de cautelas 
zoofitossanitárias, higiênicas e tecnológicas :hOmologadas pelo 
Brasil. 

Paragráfo único. Não será expedida guia de importação de 
produtos de origem animai e vegetal quando o país exportador 
aplicar para suas exportações norrilas menos rígidas do que as ado
tadas em relação ao seu consumo intemo. 

Art. 3° As importações ·efetUadas Sem a competente autori
zação são ccnsideradas ilegais, cabendo ao órgão federal responsá
vel pela ÍlScalização -zoofitossanitária, higiênica e tecnológica 
determinar a destinação a ser dada ao produto apreendido. 

Parágrafo único; b.servidor que expedir guia de importação 
de país cujas cautelas zoofitossanitárias, bigiênicas e tccno16gicil:s 
não tenham sido homologadas pelo Brasil responderá administrati
va e penalmente pelo ato. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na da: ta de ~a _publicação. 
Art. 5° Revogàm-se as disposições em contrário. 

.. ,_.EMENDA N' 1-CAs __ . . ... , 
Acrescente-Se"1âb -projetO c;'Segumte~aft~ 4°, renumerando-se 

o atual e os subseqüentes: 

. "Art. _ 4° Esta lei será ·regulamentada p8Io Poder 
Executivo nô P,.azo de 9b (nôvêniaj ·ar.s éóiiíãdàs de sua 
publicação. 11 - ---

- -----
0 SR: PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 30: 
Votação, em turno único; do Projéto-de Lei c.la_ 'C~a n° 

226, de 1993 (n' l.l04191, na Cãsade origem), que dá nova reda
ção ao inciso II do art. 131 da Consolidação das Leis do Trabalho,· · 
tendo 

Parecer favorável, s0bn° 151, de 1994, da Comissão 
--de AssuDtos Sociais. 
A discussão da matéria foi enc.errâda na sessão ordinália do 

dia 22 de junho último. 
·Em votação o projeto, em turno único. · 

.. Os Srs. Senadores que o -aptovam- queiram perinánecer sen
tados. (Pausa.) 

AproVado. 
A matéria vai à sarição. 

- É o seguinte o projétO aprovado: -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 226, DE 1993 
-(N~ 1.1~1_, na _G!lsa de o~gem) 

- -- - .- - r - -- O 

Dá nova redaÇão ilo inciso , TI do __ $11:. 131 da 
Consolidação daS Leis do ~ra~albo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O inciso" II do art. 131 da COnsolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n_0 5.452, de 1 o de maio de 
1943, passa a vigorar com a sCguin_te iêdaÇão: 

11Art. 131. ••••••••••••••·~··•••••••••••••••..-•••••••••-.....,...._..··•··"'"•• 

···········~·······~~- ... ······-·····"·~···"-··---·-· -· ~ ............. . 
11 -durante o licenciamento. con;ipulsório da em

pregada por motivo de maternidade __ ou aborto,-observa
dos os requisitos para percepção do salário-maternidade 
cuSteado pela Previdência S_ocial_;" 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Aq. 3°Revogam-se as disposições em contráriO. 

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigiles)- Item 31: 

Votação, em turno _único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 240, de 1993 (n• z:ss2!92; na Casa de ori
gem), que acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei n_0 

8.036, de 11 de maio de 1990, para panilitir a movimen
tação da conta- vinculada quando o trabalhador ou qual
quer de seus dependentes for acometido de neoplasia 
maligna, tendo 

Parecer favorável, sob n° 144, de 1994, da Comis-
são 

-de Assuntos Sociais. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 22 de junho último. 

Em votação o prOjeto, em turno único. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai il sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado; 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 240, DE 1!193 
(N• 2.552192, na Casa de origem) 

Acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei n° 
8.036, de li de maio de 1990, para permitir a movi .. 
mentação da conta vinculada quando o trabalhador 
ou qualquer de seus dependentes for acometido de 
neoplasia maligna. 

O COrigresso Nacional decretã: 
Art. J• O art. 20 da Lei n• 8.035, de 11 de maio de 1990, 

passa a vigorar acrecido do seguinte inciso XI: 

''Art. 20. ···················································----~--~ 

XI- quando ~ trabalhador oo qualquer de seus dependentes 
for acometido de neoplasia maligna." 

Art. 2° Esta lei w.tra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogani-se as disposições em contrário. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno ünico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Câmara dos 
De,PUtados). que aprova o ato que renova a permissão da 
RADIO INDEPENDENTE LIDA. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Lajeado, Eslado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substitui~ 
ção à Contissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator. Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto; 

_zo pronunciamento: Relator: Senador Áureo 
Mel!o, pela regularidade dos atos e procedimentos con-
cementes à proposição. -

A discussão da matéria foi encerrada em sessão ordinária do 
dia 29 de novembro de 1993. 

Deveria ser votado o projeto. Entretanto, a votação depende 
de quorum qualificado. Como não há quorum para deliberação, 
fica adiada a votação desta matéria, bem como a dos demais itens 
da páuta da mesma natureza. 

São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada: 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termOS -do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em mmo llnico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n] 253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinza.l Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora ein ànda média na 
Cidade de Capinzal, &tado de Santa Cataifua, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis-

são de Educação. 
-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo

rável ao projeto; 
-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-3-. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 
46, de 1993 (n• 248/93, na Oimara dos D"í'"tados), que aprova o ato 
que renova a permissão outorgade à RADIO FRATERNIDADE 
LIDA para explorar serviço de_ radiodifusão sonora em freqUência 
modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
- de Educação: 

~1° pronunciamento:· Relator; SenadOr ÁlvarO Pacheco, fa~ 
vorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
arL 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264'93, na~. dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da_ RADIO JORNAL DO BRASil.. 
L IDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freCiüên
cia modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja
neiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à ComisSão ode Educação: 

-1° pronunciamento: favonivel ao projeto; 
_zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi

mentos concernentes à proposição. 

-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos teiln6s do-
art. 375, VIII,doRegimentointemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegislatiVo 
n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Câm'la dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RADIO LITORAL L TDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo . 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 
_ -1° pronunciamento: Relator: Senador .~}..mil' Lando, favo-
rável ao projeto; -

-2° pronunciamento: Relator: Senador Ney MaranhãO, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO J\F 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 



39!4 QuartaCreii'a .6 .. .. --·· -··DlÃlüCLDO CONGRESSO NACIONAL (Se.çáo II) Julho de 1994 

n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO GRANDE 
LAGO LIDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ond.a média na Cidade de Santa Helena, Estado do Paranã, tendo 

Panrceres favoráVeis, proferidos cm Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
-2°- pronunciamento: Relator; Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos _e proçedimentos concernentes à propo-
sição. -

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nOs teiinos do 
art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n• 267193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova ã concessão outorgada à PAQUET Á EIVIPREEN
DIMENTOS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí;-iendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N-7, DE 1994 

(InCluído em Orden;i do Día_noS _tenhôs âõ · 
art. 375, VIll, do Regimento lutemo) 

Votação-, em tur:ô.o-úi:rlco:oo Proj~to de Decreto Legislativo 
n•7, de 1994 (n• 308193, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à RÁDIO CULTIJRA DE TIM· 
BÓ L TDA. ~para explorar serviçO de radiodifuSão sotlora em onda 
média na cidade de Ti.mbó, Estado de Santa Catarina;- tendo 

Parecer favoráVel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos terinos do 
art. 375, VIll, do Regimento Iritemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de, Decreto Legislativo 
n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos D~utados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à RADIO E TV TAPAJÓS 
L TDA., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

1994 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 10. DE 

(Incluído em Ordem do Diil rios termos do 
art. 375, VIll, do Regimento lutemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. URBANO TIUE
SEN para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fms exclusivamente educatiVás, na Cidade de 
Novo Hamburgo, Estaáo do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui-
ção à Comissão 'de Educação. _ -

-1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo-

rável ao projeto; 
-2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-li-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 11. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
ait. -375, vtrr, do Regimento ln-tCnio) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n"ll; de 1994 (n• 265/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o- ato que reiiovã a -permissão outorgada à S.A. RÁDIO VERDES 
MARES, para explorar serviç-o de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nO:S termos do 
art. 375, VIII, do Regimento IntCmo) 

Votação, em tl.!mo único, do Projeto de ~reto Legislativo_ n° 
12, de 1994 (n° 319193, na Cãmara dos Deputados), qne aprova o ato 
qne outorga penni<são à FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO 
00 SUL para executar serviço de radiodifusão sonora- enr freqüência 
mOÓ!J.!ada na cidade de Sor~a,_ Estado. de São Paulo,.ten,do 

Pareceres favoráveis, J>rõferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação: 

-JO pronunciamento: favorável ao projeto; 
___ -2° pronunciamento: pela regularidade dos atos c procedi

mentos c_oncernen_tes_à_pr?posjção. _ 

-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos temi Os do 
art. 375, VIll, do Regimento luter!!o) 

Votação, em turno único, do Projcto_de Decreto Legislativo 
n° l8, de 1994 (n° 252193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato qUe !inOva ã conCeSsaá-Outorgada à RÁDIÜ-ARAGUAIA 
L TOA. para explorar serviço de radiodifusão Sob. ora cm onda mé
dia na Cidade de Araguaína. Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à ComisSão de Educação. 

-14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 375, Vill, do Regimento lutemo) 

Votação, em turno único, do PrOjeto de Decreto Legislativo 
n° 19. de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV TOCANTINS 
L TDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e ímagens 
(televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição ã Comissão de Educação. 

-JS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 24, DE 1994 
{Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIll, do Regimento lutemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
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n• 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à F}JNDAÇÃO DE ENSINO SUPE
RIOR DO V ALE DO SAPUCAI para executar serviço de radiodi
fusão sonora eni freqüência modulada, com fms exclusivamente 
educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. 
tendo · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portella, em substituição à Cciinissão ,çte Educação. 

-16-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão~ em tuino Unko, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 23, de 1994 (n• 327/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO_ MON
TANHÊS DE BOTELHOS LIDA. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na Cidade de Botelhos, Estado de 
Mmas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educa-
ção) - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os itens 17 e 
32 ficanicom a apreciação sobrestada nos termos do art. 375, vm, 
do Regimento Interno. -- - - - . c __ 

São os seguintes os itens cuja apreciação ika adiada: 

-17-

PROJE'l'ODELEIDACÂMARA N" 16, DE1994 

(Em regime de urgência, nos termos do -o 

art. 336, b, do Regimento Internar-- -

Votação, em tum-o llnico, do Projeto de Lei da Câmara n° 
16, de 1994 (n• 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236_da Constituição Federal, dispondO sobre serviços notariais 
e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n• 132, de 1994, da Comissão de Constituição, Justi

ça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n% 1 e 2 -
CCJ, de redação, que apresenta; -

-de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela-re
jeição das emendas n% 3 a 26, de Plenário. 

-32-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 27, DE 1991- COMPLEMENTAR 

Votação, _em turno _úniCO; do Projetc;, de Lei do Senado n° 
27, de 1991- Complementãi, dC autorla dO -senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3°_ do art. 192 da CqnstituiÇão Feâeral, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reaíS- máximos, e dá outras 
providências, téi::tdo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranh&,o, em substituição·à COriiísS10-de Assuntos Econô·-
mlcos,-- -
. - O SR. PRESIDENTE (Chagas Rocirigues)- Em virtude da 
falta de quorum, deixa de ser votado o Requerimento n° 536, de 
1994; lido no Expediente da presente sessão. 

Esgotada a matéria Constante da Ordem do Dia. 
O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peço a 

pa1avra como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 

palavra, na fOl'llli regimental. 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como Líder. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Sh e Sno. Senadores, há cerca de_ oito dias ocupei a ttibuna 
do Senado Federal para transmitir a minha preocupação-de que. 
em razão da implantação do real no País, poderia oc-orrer o fecha
mento de agências do Banco do Brasil e de outros estabelecimen-
tos de crédito oficiais. - -- -

Naquela ocasião, reportei-me especificamente à agência do 
Banco do Brasil na cidade de Campos Sales, no Ceará. Os dirigen
tes políticos daquele Município, Prefeito e Vereadores, todos en
viaram apelo aos Senadores Reginaldo Duarte, Cid Saboia de 
Carvalho e a mim para que intercedêssemos junto ao Presidente do 
Banco do Brasil para preservar a agência de Campos Sales, que é 
um instrumento propulsor do desenvolvimento daquela importante 
comuna. que se situa na divisa com o -Estado do Piauí. 

Hoje, Sr. Presidente, o Correio Braziliense registra uma 
entrevista do Dr. Alcir Calliari em que ele tranqüiliza a opinião 
pública brasileira no que tange ã manute.ü.ção e_ à preservação das 
agências _do nosso principal estabelecimento de crédito. E mais do 
que isso: Calliari se manifesta otimista e garante que o Banco do 
_Brasil vai ganhar com o real e~ por isso, não pretende fechar agên
cias. -

Ora, Sr. Piesidente, se há poucos-dias ~uPei a tribuna do 
Senado Federal e pedi ao Presidente do Banco ·do Brasil para pre
serv:ar uma agência-no meu Estado, evidentemente agora sinto-me 
no dever de saudar. com a maior efusão, essa dehberação a que 
chegou o Presidente do Banco do Brasil, tranqüilizando a opinião 
pública nacional e apresentando condições francamente otimizan
tes para aquele estabelecimento de crédito. 

O Sr. Aureo MeDo -Permite-me V. Exaum aparte? 
-O SR. MAURO BENEVIDES -Um Instante, nobre Sena-

dor. 
Veja V. Exa,que o Presidente do Banco diz nessa sua entre

vista. verbis: 
Calliari tambêm garantiu que o Banco do Brasil anda bem 

das pernas. No dia 6 de junho, a Atlantic Rating classiílCOU o 
Banco do Brasil ria categoria de menor risco, letra A. A Atlantic 
Ratiog é uma empresa de auditoria que usa critérios rígidos, esta
belecidos por instituições suíças. 

Vê-se, portanto, Sr. Presidente, que o espectro do fecha
iíii!:nto de ag~ncias pelo Banco do Brasil já não paira sobre as qua
tro mil agências do nosso principal estabelecimento de crédito, 
pela afmnação clara, peremptória e incfsiva do próprio Presidente 
do Banco. E nós, que há uma semana expressávamos a nossa preo
cupação diante dessa perspectiva de fechamento de agências, hoje 

- nos sentimos no dever de vir à tribuna para nos regozijarmos com 
o pronunciamento muito claro e preciso do Presidente Alcir Cal
Iiari. Acredito que não remanescerá nenhuma dúvida em re_lação 
ao funcionamento- do :Binco e, conseqüentemente, em relação à 
convocação daqueles concurs<i.dos que aguardam, após a prestação 
de concurso, o seu chamamento pela Diretoria de Recursos Huma
nos do nosso principal estabelecimento de crédito. 

O Sr. Marco Maciel-Pennite-me V. Ex_aum aparte? 
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte ao no

bre Senador Aureo Mello e, logo em seguida, ao nobre Líder Mar
co Maciel. 

O Sr. Aureo Mello -Enfatizo a oportunidade das pala
vras -de V. Ex• e, ao mesmo tempo, faço-as minhas, dentro das 
restrições que poderiam surgir decorrentes da exce1situde e 
magnitude do orador, e aplaudo também a posição do Presiden
te Alcir Calliari e dos seus Diretores com relação a esse proble
ma de agências, principalmente nesta hora ern que o real 
estende uma bandeira de esperança concernente ã estabilização 
monetária em nosso País. 
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O SR. MAURO BENEVIDES -Muito grato a V. Ex", no
bre Senador Aureo Mello, que também aplaude a decisãO do Presi
dente do Banco do Brasil de preservar -as- agências daquele 
estabelecimento de crédito, afastando, portanto, aquela hipótese 
que vinha angustiando não apenas servidores, mas sobretudo mu
tuários do Banco, diante da alternativa que seria adotada, certa
mente in extremis, por aquele estabelecimento de crédit_o. 

Agora, é o própriO Presidente Alcir Calliari que, de forma 
muito clara. inSurge-se contra aquela expectativa que, a julgar por 
estaS inf6rina.Ç&s; não tinha: sequei a menor proCedência. 

Ouçd o nobre Senador Marco Maciel, com prazer. 
O Sr. Marco Maciel - Senador Mauro Benevides, desejo 

apenas secundar as palavras de V. Ex• quando ressalta a posição 
do Presidente do Banco do Brasil alusiva à manutenção das agên
cias do referido estabelecimento de crédito, mesmo após a implan
tação do real. Tem razão V. Ex• quando diz ser indispensável ao 
desenvolvimento mais equilibrado de noss_o País a presença do 
Balico do Brasil nas mais diferentes partes do nosso território, so
bretudo naquelas praças de menor nível de desenvolvimento relati
vo. De mais- ·a inais;- acredito que não Se pode pensar ·em-
desenvolvimento, principalmente da atividade produtiva, se não 
houver estabelecimentos de créditos que ofereÇ-ãni capitais a juros 
mais adequados, como é o caso do Banco do Brasil. Por isSO, con~ 
cdrdo com as palavras -que são pfofelidas por V. Ex•, reconhecen
do os esforços da Direção do Banco do Brasil em assegurar a 
pen:nanência dessas agências, garantindo, assim, o bom desenvol
vimento das atividades e, conseqüentemente, um bom atendimento 
aos produtores do nosso País, de modo especial aos produtores ru
rais. O Banco do Brasil é reconhecidamente o banco que melhor 
trata o produtor rural, especialmente os pequenos e médios prcx:lu-_ 
tores, que nem sempre podem ter acesso aos chamados bancos pri
vados, que têm taxas de juros mais elevadas e, às vezes, não estão 
presentes, como está o Banco do Brasil, nas mais longínquas e re
cônditas praças brasileiras. Cnmprimento, pois, V. Ex' pelas pala
vras que profere sobre o assunto. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sou muito grato a V. Ex', 
nobre Senador Marco Maciel, ainda maiS pOrque V. Ex• lembra o 
aspecto do crédito rural, que vai receber um estímulo vigoroso-do 
B3nco através da emissão de Qdulas de Produto Rural - CPR, 
com recursos orçamentárioS para a agricultura, que deverão ser re
dimensionados a ftm de estimular as culruras de subsistência, que 
fvc.am os-micros e pequenos agricultores nas suas regiões. 

Portanto, acredito que o Banco do Brasil, sob a presidência 
do Dr. Alcir Calliari, vai ingressar numa fase qUe esperamos seja 
efetivamente auspiciosa, impulsionando signíficativamente o de
senvolvimento do País. 

O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex• pode conceder-me um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Com muito-prazer, nobre 
Sena:lor Gilberto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda- Parabenizo o meu Líder, Sena
dor Mauro Benevides, pelo prOnunciamento, e o Presidente do 
Banco do Brasil, Alcir Calliari, porque pensO-Ser inuitO importan
te, não só nas pequenas Cidades do Nordeste, como do Norte e do 
Centro-Oeste, onde há carência de agências do Banco do Brasil e 
onde há facilidade de levar o crédito rural, a abertura de nlais 
agências e a coiltratação de mais pessoal. A minha região, a do $e
nador Aureo Mello e a de V. Ex•necessitãtil desse tipo de inici~ti
va. O que precisamos é que a administração do Banco do Brasil 
seja c3.da vez melhor, com pessoas competentes, porque é um dos 
celeiros do Serviço Público e das estatais brasileiras. Parabenizo 
V. Ex" e enfatizo que é importante que, nõ meu Estado e no do Se
nador Aureo Mello, mais agências se abram, mais funcionários se 

contratem, para que levemos mais de perto o crédito a todos aque
les que estão no interior, bem distantes da Capital do Estado do 
Amazonas. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito obrigado a V. Ex', 
nobre Senador Gilberto Miranda. Para que essas agências possam 
funcionar exemplamtente, é indispensável que sejam preenchidos 
os claros nelas e"istentes e que, conseqüentemente, os _concursa
dos venham a ser convocados para prestar a sua colaboração às vá
rias unidades do Banco do Brasil disseminadas em_ tcx:lo o País. 

Sr. Presidente, permito-IÍ:J.e neste instante reSsaltar que, no 
que diz respeito às Lideranças do Senado Federal, houve pratica
mente unanimidade no sentido de que se garanta regime de urgên
cia para o projeto das "Cédulas de Produto RuraL Pelo que sei, V. 
Exa, com a sensibilidade que lhe é peculiar, deverá convocar, para 
hoje ou para amanhã, uma sessãO-para que votemos o regím.e de 
urgência destinado a garantir um trSmite mais ágil a essa matéria, 
que é de vital-importância para a COncessão- do crédito rural a pe- · 
quenos e a microprodutores de todo o País. 

Portanto, Sr. Presidente, neste instante, quero deixar os 
meUs--aplausos ao Presidente Alcfr Calliari, fazendo votos para 
que, efetivamente, S. s• não permita o fechamento sequer de uma 
úri.iCa agêriçia dó Banco do Brasil e para que, por Oú.fró lado, ofere
ça-um sUpOrte expressivo de apliCaÇão àquelas unidades que, espa
lhadas por tcx:lo o País, trabalham iníatigavelmente para estimular 
o desenvolvimento brasileiro. - - -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Comunico 

aos Srs. Senadores que _será realizada uma sessão extraordinária 
logo após o encerramento da presente sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronuncia 

o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, nãO 
existe democracia sem imprensa livre. Eis uma "irrefutável consta
tação. Assim como não há ditadura que resista à verdade. E, no 
Brasil, não se pode falar em resistência democrática e em Hberda
de de imprensa sem se falar no jornal Tribuna da Imprensa. Per
to de completar 45 anos de existência, o jornal carioca foi fundado 
pela inteligência invulgar de Carlos Lacerda, ex-parlamentar que 
honrou este Congresso Nacional. 

Tempos depois, Lacerda passou o comando da trincheira de 
luta ao jornalista Hélio Fernandes, síntese de bravura, defensor in
transigente das riquezas nacionais. AnOs atrás, no vigor dos gover
nos militares, quando a censura cobria de vergonha o País e sua 
História, a Tribuna, comandada por Hélio Fernandes, resistia a 
tudo e a todos. 

Os cens_ores tomavam conta da redação na Rua do Lavra
dio, 98, onde_ a Tribuna da Imprensa está até hoje. A Tribuna 
circ_ulava mutilada pelo ódio e pelo ressentimento, e por que não 
dizer mutilada pela burrice~ Circulava com páginas em branco, 
mostrando ao leitor a esrupidez e a violência dos censores e de 
seus mandantes. 

Mas nunca deixou de circular um só dia. 
Até uma bomba os inimigos da liberdade e da verdade colo

caram covardemente na Tribuna, numa tentativa infame e inútil 
de intimidar a pena brilhante de Hélio Fernandes. 

O primeiro a chegar, levando a solidariedade da Associa
ção Brasileira de Imprensa, foi o jom~ista Barbosa Lima Sobri
nho. assombrado com tanta mesquinharia. 

No dia seguinte, a Tribuna foi às bancas com uma manche
te lapidar: -"A ditadura vai acabar. A Tribuna, jamais". ',.'-... 

Dito e feito, Sr. Presidente, Sn: e Srs. Senadores. Foi\se a 
ditadura, veio a tão sonhada democracia, e a Tribuna da lmpi'en-
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sa., de Hélio Fernandes, seguiu sua trilha grandiosa e diária de di
zer a verdade, sem agradar quem quer que seja, acolhendo_ em suas 
páginas idéias de brasileiros preocupados com os destinos do País. 
Brasileiros que têm a polêmica no-sangue, qi.Ie têm ã. vocação de 
servir aó Brasil e à coletividade. 

O Sr. Mauro Bcnevides -Permite-me V. Ex• Um aparte? 
O SR. GILBERTO MillANDA- Coriúniiito prazer, Se-

nador Mauro Benevides. - -

O Sr. Mauro Bencvides - Desejo associai-me a essa ho
menagem que V. Ex• presta,. na tarde de hoje, a Um dos mais tradi
cionais órgãos da imprensa brasileira, a Tribuna da Imprensa, 
hoje sob a r~sponsabilidade do jornalista Hélio Femande.s, que tem 
sido um guardião, naquele periódico, das liberdades públicas no 
País. A rememoração procedida por V. Ex• neste inStante, evocan
do a figura do grande lutador que foi Carlos Lacerda, fundador da 
Tribuna da Imprensa, qt•e transmitiu a Hélio Fernandes toda a 
responsabilidade de continl'ar a trajetória desse jornal, tudo isso 
deve integrar os fastos da história da nossa imprensa, daquelã il:n
prensa comprometida exclusivamente com a defesa da democracia 
e, naturalmente, com o resguardo do interesse, público. Quero, por
tanto, em nome da nossa Bancada, da Bancada do_ PMDB - e V. 
Exa como Vice-Líder poderia sozinho fazê-lo- como Líder, levar
lhe a manifestação _do nosso aplauso por esta sua iniciatiVa. Natu
ralmente é um aplauso que se direciona para Hélio Fernandes, para 
sua equipe de redatores, de gráficos, enfim, para todos quantos, 
constituindo a Tribuna de Imprensa, trabalhem infatigavelmente 
para que a democracia em nosso País mais se arraigUe, mais se es
truture e se tome, evidentemente, um portento irreversível de dig
nidade e de defesa do interesse coletivo. 

O SR- GILBERTO MIRA!iDA - Agradeço o aparte do 
meu eminente Líder. Qu~ria corroborar cQ:ra V. _ _E?i;", meu Líder 
Mauro Benevides, e dizer ·que Hélio Femalldes não é só O -gu:~.:
dião da Tribuna, não-é só o" guardião da democracia, mas também 
dopatrimônionacíonat. - ----- --------------- ,. --

Quem tem -opo:rtunidade de ler seu jornal, lá encontra, às 
vezes até de forma exacerbada, a defesa que ele faz das estatais e 
do patrimônio nacional. O brilhante jornalista representa a história 
viva deste País em termos de conhecimento. 

Considero muito importantes Os alertas que a Tribuna faz 
sobre as privatizações enl nossO Pais, não estando comprometido 
com nenhum segmento, sempre tentando dizer a verdade, traba
lhando com a verdade, doa a quem doer 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex a me permite um aparte? 

O SR. GILBERTO MillANDA - É um prazer, Senador 
Josapbat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho --Nobre Senador, queria asso
ciar-me também ã.s palavras que profere em louvor da Tribuna da 
Imprensa e a respeito do jornalista Hélio Fernandes. Posso mes
mo acrescentar o testemunho de quem, chegando ao Rio de Janei
ro, presidiu o Conselho Nacional do Petróleo. Não conhecia o 
jornalista Hélio Fernandes, não o procurei eritão."Mas devo assina
lar, nesta hora em que V. Exa lhe faz justiÇa~ que·esSC]omalista 
noticiava os assuntos do interesse do Conselho Nacional do Petró
leo, as atividades que ali se desenvolviam, com admirável corre
ção, sem pedir faVóres; -sem solidí:ãr tú~bhum3. -publicação. A 
Tribuna da Imprensa dava correta cobertura a tudo que se referia 
à defesa da economia nacional, através do ConseJho Nacional do 
Petróleo, inclusive, quando esse órgão fez redução dos preços do 
gás liquefeito do petróleo e do querosene, para melhor servir a 
economia popular. Daquele tempo aos dias de hoje, tenho acompa
nhado o jornalista e observado como o lutador resistiu aos abusos 

do Governo militar e continua frrme na crítica aoS desacertos do 
Governo e aos erros do Parlamento. V. Ex a faz bem em acentuar a 
bravura do jornalista Hélio Fernandes. 

O SR. GILBERTO MmANDA- Agradeço o aparte de V .. 
Ex11

, Senador Josaphat Marinho._ O iespeito e a admiração que te-
nho por V. Ex a aumentou _desde que cheguei a esta Casa, pois não 
viVía tãO de pertO a vida política, em termos de atuação parlamen-
tar como a de V~ Ex a. _ 

~~eber aparte de V. Exa, I;l~Ste mO:ni~ntq,·é_.par~ ~MUi
to importante, pois V. Ex• deixa registrado nos Anais do Congres
so Nacional, para -a vida brasileira, que~ como Presídente do 
Conselho Nacional_de Petróleo, acompanhou a forma como o jor
nalista Hélio Fernaúdes divulgava a nqtícia~ n~ sua plenitu_det na 
sua verdade, sem pedir favores, sem pedir publiCações. 

V. Ex a sabe, como todos nós brasileiros, o que passou aciue
le Jqrnal_ e o próprio Hêlio FemanÇe_s,_ sendo mandado Q.e um lado 
para outro_ do País. V. Exa é perfeito conhecedor, pel9 i-elato que 
faz; da integridade jornalística do "Sr. Hêlio_ Fernandes. É pena que 
não tenhamos muitos Hêlios Fernandes. no :Brãsii, para dizerem a 
verdade doa a quem doer. ' ' . · - ' . 

Parece-me que,_ ultimamep.te, ? çliscrimin_?ção que_ o, ~u jÇ>r_
nal tem recebido dos órgãos oficiais é brutal. Isto só acontece,_ isto 
só, realmente, é exercitado quandO há a aUiàriZação do qoVéi.nQ-
Federal, ou seja, da Pr~idênciã ç4 R.epúblicã., -

O Sr. Josaphat Marinho - Permita-me apenas a-crescen-
tar .•. 

O SR. GILBERTO MmANDA- Pois não. Ouço V. Ex'. 

O Sr. Josaphat Marinho- ... já que V. Exa alude, e certa
mente-o faz com fundamento, à discriminação que o jOm.al está so.; 
frendo em face de publicidade oficial. É uma pena se tal ocorrer. 
porque o Governo cJ.ue discriniínci a imprenSá, em trui.iériã.- de pu~ 
blicação oficial, perde o respeito·p-ara a opinião pública. - ·- · -

O SR. GILBERTO MmANDA - Agradeço. mais uma 
vez, o aparte de V. Exa. , 

Lamentavelmente, Senador Josaphat Marinho~ é o que 
acontece .. Se V. EX:a obseryar as publicaç~s das estatais sob oco
mando do Governo, no- Estado do Rio de 1 aneiro ou em qualquer 
outro Estado da federação, vai encontrar apenas alguns editais de 
convocação da PETROBRÁS. Todos os outros órgãos, absoluta
mente todos, têm ordem da Presidência da República de não publi
car nada. Por quê? POrque Hélio Fernandes não agrada o Senador 
Gilberto Miranda, nem o Senador Marco Maciel, nem o Senador 
Aureo Mello, nem o Senador Francisco Rollemberg, nem o Sena
dor Ronan Tito; Hélio Fernandes não agrada nfuguém. Hoje, ele 
pode falar bem de um pronunciamento meu ou de V. Ex a; mas, se 
amanhã o nosso comportamento for duvidoso, ele denunciará. É o 
que ele faz em relação ao palrimôriiO nacioi:Lai, às estatais. Este Se
nador que vos fala não concorda com a maneira como ele defende 
as estatais, .{X)rque entendo que devemos acelerar o nosso processo 
de PiiVãfizaÇão:- No entanto, concordo com o jornalista Hélio Fer
nandes quando diz que não temos que doar as estatais - algumas 
deveríamos pagar para que levassem, como diz o Senador Ronan 
Tito-. maS vendê-las pelo preÇo justo e investir o dinheiro em be
nefício de toda a Nação à altura do sacrifício (]ue tOdos fizeram 
para pagar os altos impostos que temos neste País. 

---- - --

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Gilberto Miranda, 
V. Ex a me permite um aparte? 

O SR. Gll..BERTO MmANDA- É um J"azer ceder a pa
lavra a V. Ex'", Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel- O prazer ê todo meu, Senador Gil
berto Miranda. V. Ex a registra nos Anais desta Casa, através de 
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discurso que profere neste instante, a passagem de um aconteci~ 
mento que não pode ficar sem uma nota desta Casa: o aniversário· 
da Tribuna da Imprensa, dirigida há décadas pelo ilustre jorna
lista Hélio Fernandes; aliás, jornalista, escritor e político Hélio 
Fernandes. Desejo, ein meu nome -pesSoal e em nome ôa Bancada 
do meu Partido, o PFL, ãssociar-me aS manifestações de V. Exa e 
dizer que a Tribuna da Imprensa cumpre um papel extremamen
te importante na vida social brasileira. De alguma forma, a luta da 
Tribuna da Imprensa - luta que empreende há décadas - tem o 
reconhecimento de todo o País, de modo especial dos representan
tes do povo aqui reunidos no Congresso Nacional. Por isso, nobre 
Senador Gilberto Miranda, receba, através da minha manifestação, 
os meus cumprimentos pelo oportuno discurso que V. Ex a profere 
nesta tarde, fazendo justiça a um atuante 6rgão da imprensa brasi
leira que muito tem contn.Otifdo para O -desenvolvimento das co
mtmicações sociais eni noSsO País. A i,mprensa. brasileira desfruta 
hoje de plena liberdade e se sofistica cada vez mai&._ Ep diria que a 
imprensa brasileira não está aquém da cham.8.da imprensa do Pri
meiro Mundo. Se fizermos comparações com qualquer periódico 
dos países mais desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos ou 
mesmo da Ásia vamos verifiCar que a inipreri.Sã brasileira nada 
lhes fica a dever. Pelo contrário, é uma iniprens-a que acompanha 
bem os fatos, tem uma equipe muito boa de editorialistas e que, de 
alguma forma. traduz_ muito bem o que pensa o' nosso País. E a 
Tribuna da Imprensa ocupa um lugar destacado dentrO- desse 
quadro, sobretudo na região em que mars-marCádamente atua, que 
é justamente no Estado do Rio de Janeiro~ na,s regiões Sul e Su
deste, valendo destacar que muitos dos seuS arti,iõs asSinados são 
reproduzidos em outros veículos do País, inç_b,1~;~ive em alguns do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Daí por que, ao tempo etil que 
cumpriinento V. Ex"' por esse depoimento, ·desejo também formu
lar meus votos de que a Tribuna da Imprensa prossiga em sua 
jornada, cumprindo, comp entende ser do seu dever, o papel que 
Jhe cabe na imprensa brasileira. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - ADadeço o aparte do 
nobre Senador Marco M:tciel, Lider do PFL. Quero dizer a V. Ex• 
que a imprensa brasileira está de parabéns. Em termos de editoria
listas, de jornalistas, ela se compara. em padrão e em escrita, com 
o que há de melhor no mundo. O lamentável é que, às vezes, a im
prensa- -se excede, a -verdade não prevalece; há denúncias--que-não 
são verdadeiras e não são retratadas. 

Por outro lado, cabe-nos um pouquinho de culpa, tanto do 
Senado quanto da Câmara, porque a Lei de Imprensa continua dor
mindo na Câmara dos Deputados. Lamentavelmente, não temos 
uma lei mais atuante. 

Infelizmente, os profissionais da área de imprensa não ga
nham o que deviam, mas são eles que informam tudo o que existe 
de notícia ao País. E, quase sempre, mesmo mentirosamente, aca
ba prevalecendo a verdade do dono do jornal e não a verdade que 
deveria ser dita ao povo. 

As palavras de V. Ex' a zespeito da Tnlluna da Imprensa, 
sem dúvida alguma, ficarão nos Anais do Congresso Nacional, pois 
é um depoimento de quem acompanha a vida política dessas últimas 
décadas, de quem lê as publicações e sabe como Hélio Fernandes tra
balha em termos de verdade para. com o povo_brasileiro. 

Agradeço o aparte de V. Ex'. 
Continuo, Sr. Presidente. 
Sempre na tônica de alertar o Governo para erros, aplaudin

do as autoridades pelos acertos, esclarecendo a opiniãO· pública 
com verdades inteiras e claras, a Tribuna manteve as caracteristi
cas do bom jornalismo. E, desta linha, a Tribuna da Imprensa 
nunca se afasta. 

O jornal sofre e é perseguido nas mã_os dos incapazes e 

omissos, que ·ocupam cargos importantes, especialmente de _áuli
cos c "aspones", que têm seus dias contados. 

A Tribuna da Imprensa é boicotada descaradamente pela 
chamada mf_dia do Governo. Os anunciantes oficiãis são proibidos 
de veicular anúncios nas páginas da Tribuna da Imprensa. 

É incrível ~ lamentável tanto ódio à inteligência, tanto ran
cor ao bom senso. A pergunta que se faz é a seguinte: sendo o Pre
sidente Itamar Franco amigo de longa data _do jomalis!A Hélio 
Fernandes, por que não se toma nenhuma providência para acabar 
com a discriminaçãO? 

Em artigo sobre a morte do sobrinho do Presidente Itamar 
Franco, o jomaJista Hélio Fernandes disSe: ''Itamar Frahco sempre 
teve excelente relacionamento CO@igo. Se a vida piCsídenCfal in
terferiu nesse relacionamento, a cUlpa não foi minha ou nossa. E 
jamais tentaria de -qualquer maneira-cUlpar o Presidente, principal
mente nesse momento de tristeza, quando. morre um jovem de 35 
anos, e assim, tão inc_ompreinSívelmente. 'A_ugusto e Itamar não 
mereCiam nem mereCem esse sofrimerito, maS-,a vida está acima e 
além de nossa compreensão ou dos nossos frágeis poderes. Aliás'; , 
falta de poderes, pois não somos nada." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, um jornal que diz a verdade 
deveria ser fortalecido e estimulado; tornar-se sustentáculo do bem 
comum, nunca sabotado e esfaqueado. Pobres homens que sabo
tam as páginas da Tribuna da Imprensa! Têm pavor de Hélio 
Fematides, profissiciial que apenas cumpre com sua obrigação: de~ 
nuncia traidores da Pátria, vestais de aluguel encastelados em car
gos públicos poderosos, ladrões engravatados que aumentam a 
fome ·e a riliséda do povo, mas que estão cada vez mais ricOs. 

Hélio Fernandes defende, sobretudo, o direito·de manifesta
çãO de todos. Em suas páginas, a Tribuna conta, entre seus cola
boradores, com militares, advogados, sociólogos. É uma constante 
na página de Opinião da Tribuna a publicação de artigos_de parla
mentares, como os Senadores Humberto Lucena, Josaphat Mari
nho, Nelson Carneiro, Cid Saboia de Carvalho e este humilde_ 
Senador, autor destas linhas. 

Portanto, é brutal e inaceitável a perseguição oficial à Tri
buna da Imprensa. Para ilustrar minhas palavras, nada melhor do 
que ouvirmos _depoimento do próprio jornalista Hélio Fernandes, 
em sincero e comovente fax enviado ao meu gabinete. 

-- --- -Em- -atenç-ãe- -a--nossa conversa- de --pooccs--minutos 
passados, passo para o papel o que faláVamos _com a mi
nha revolta inicial e a sua revolta complementar. Pois 
tudo é revoltante. 

Os maiores anunciantes deste País. hoje, são esta
tais. Posso- enumerar esses órgãos e você facilmente 
constatará nos jornais. São estes: Banco do Brasil, Caixa 
Ecanôrnica, Correios, ELETROBRÁS, Vale do Rio 
Doce, PETROBRÁS (essa. no momento, eni -virtude de 
decisões paralelas do Governo, publicando apenas edi
tais), EMBRA 1EL, e diversas outras. 

Para ser sincero e correto, acho que o Presidente 
Itamar não sabe de coisa alguma. Não é o autor da dis
criminação da Tribuna. Se querem triturar a Tribuna 
como órgão independente, estão no caminho certo. E o 
que a ditadura não consegúiu em 21 anos, os assessores 
conseguirão e:J;D. menos de 21 meses do Governo_ Itamar. 
Como disse que o Presidente Itamar não deve_ ter culpa, 
explico: ele é dominado pela DITADURA DOS AS
SESSORES. E o assessor sempre é mais ''vingativo e re
voltado" do que o próprio Presidente. Pois o assessor 
precisa mostrar serviço, então nada melhor do que ficar 
''enraivecido". 
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O Presidente Kennedy já _pavia descoberto esse 
1 poder oculto dos pa1ácios", quando aftrmou Jogo deJX>is 
de empossado: "Eu desejei tanto a Presidência, para ser
vir ao país. Chegando na Casa Branca ·comp!eeD.di que 
sou prisioneiro do serviços de seguraitça e da COn;J.unida
de de infOrmação. Eu só seí ã.qU:ilo Ci_Ue eles querem que 
eu saiba, ou, "genel'9samente" deixatll que chegu~ ao 
meu conhecimento. E torturante chegar a essa con~Iu
são." 

Arthur Sc'Jlcsinger, grande historiador e assessor 
do Presidente Kennedy, conta fatos como esse e outros 
no seu magistral livro, intitulado "Os Mil Dias de Ken
nedy". Este deveria ser o livro 4e cabeceira de_ todos ho
mens públicos que tratam com o poder. 

Para não me alongar muito,_ destac_o três fatos iin~ 
portantíssimos, interligadõS e indCstitú.íVeiS. 

1.- No início do Governo Itamar não havia discri
minação. O que saía nos outros jornais saía ria Tribuna. 

2- O jornal ê o mesmO, mas continua--fazendo 
uma oposição crítiCa ó CóilSfriltiVã,- cfliê-seniJ?re foi-a suà 
marca e que me valeu toda a persegu_iç~---~ .21 ~os_. 
(Para que ninguém se engane. Ollrante esSes 2[ anos de 
ditadura, houve muito menos censura do que se imaginá, 

J!_!]tuito ~i.s ~]!to-~~l}ra po· QUE S;E AD~~ s~_ ~ 
jornal é o mesmo, _se só nielhorou é ev1den~ que o boi
cote tem uma origem e um obje~iv~.)__ 

3 - Para mostrar que é perseguição mesmo, todos 
esses órgãos que discriminam a Tribuna são exaustiva
mente defendidos por ela. Em suma, não há suma: So
mos perseguidos e discriminados, por combater ·a 
11ditadura dos assessores11

• E contimiamos disà1Ininadoi; 
e perseguidos pelos próprios órgãos que defendemos a 
vida inteira. Iss_o é inacreditável, mas rigorosamente ver
dadeiro. 

O Sr. Aurco Mello - Senador Gilberto Miranda, V. Ex' 
permite-me um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Com.prazer,~Senador 
Aureo Mello, nobre representante do meu Estado- Amazonas. 

O Sr. Aureo MeDo- Nobre Senador Gilberto Miranda, V. 
Exa está, realmente, trazendo ao telão uma das coisas mais-doloro
sas que podem acontecer no meio da imprensa. Todos sabemos 
que os jornais itidepcndentes sofrem realmente grande persegui
ção;mas dos espíritos medíocres, das pessoas que não estão à altu
ra de compreend_er que um órgão de imprensa, em relação ao 
Governo, é Como se fosSe uma projeÇão do Judíciáiío. El~ ali Cstá 
para julgar honestamente e para pronunciar-se de acordo com a 
análise feita por um jornalista que tem responsabilidade para com 
a comunidade intelectual e a comunidade popuJ~. Hélio Fernan
des sempre foi um combatente. Conheço sua trajetória desde os 
idos de 1945, quando assumi o meu mandato de Deputado Federal 
no Rio de Janeiro. Eu via, já naquele tempo, Hélio Fernandes* 
combater, lutar e ser, muitas vezes, ameaçado de agressão. aprisio
nado e mandado para ilhas onde se costuma isolar os prisioneiros 
políticos ou as pessoas desagradáveis. Processos, Hélio Fernandes 
há de ter tido mais de trinta - sabe Deus quantos~ _pena, ele deve 
ter cumprido várias. Deve ter tido uma sêrie de experiências nesse 
campo. Entretanto. ele não esmorece, não arrefece, não abandona 
a trilha, talvez porque ele seja um gênio. Hélio Fernandes- nunca 
é inconveniente acentuar- é irmão do Millôr Fernandes, que é in-

discutivelmente, o maior gênio da literatura humorística brasileira 
e até da literatura em geral. Ele enveredou pela vocação de panfle
tário, profligando sempre que pode os desmandos deste País. Um 
artigo dele é sempre uma demonstração de elegância. É admirável 
ler Hélio Fernandes pqrque discorre com precisão, com ciência de 
causa, com coragem. E realmente uma figura extraordinária. Nós, 
que somos amazonenses, temos o prazer de ver entre os seus cola
boradores diretos o nosso companheiro Limongi Neto, uma das 
penas ma,is _ácj_das c também _Jlas mais briUt~tes deste País. Li::
mongi N~to faz; parte da equipe de Hélio Fernandes. Essa discrimi:. 
nação fmanceira que, justamente. as autarquiaS que ele defende 
estão fazendo contra ele é inconcebiyel. Não tcmju_stificação, por
qUe ele -é o sí-mbolq da própria imprensa democrática, corajOsa -e 
independente. Isso não se justifica. Não acredito que o Preslderlte 
Itamar, que é um homem valente, de uma coragem indiscutível, 
seja induzido pOr 11espíritos santos de orelha11 que sejam capazes 
de discriminar Hélio Fernandes. Ele não deve estar ciente desses 
fatos. É bom que V. Ex a traga essa_denúncía_à tribuna, para que ele 
tome cõilhecimento, por ineio -~ ~s~essoria parlamentar idônea 

- que ele inantêm neste Senido, desta situação que estão deixando 
Hélio Fernandes atravessar. V. Ex a, ao comemorar o aniversário da 
.Tribuna da Imprensa, está ao mesmo tempo fazendo elogio da 
imprensa livre brasileira, porque realmeritc Hélio Fernandes é o 
súnbolo vivfYdaquilo que se pode chamar de jornalista panflelátjo, 
jornalista dos velho~ tempos, diferente do jornalista simonioso, ca
lunioso, do jornalista que mudou a fiiura de guerreiro e <;.avalheiro 
imbatível que outrora tinha e se tomou muito semelhante a certas 
lagartixas, que andam penduradas de cabeça para baixO iics tetos 
dos imóveis e fogem a qualquer aceno concemente a sua rcsponsa
_hiliclitâe pessoaL V. Exa. por favor, queira receber nosso cumpri
mento, o cumprimento de um também -velho jornalista, inscrito no 
respectivo Sindicato dos Jornalistas Profissionais e no Sindicato 
dos JornalistaS LibCrais deste P~. felicitando Hélio Fernandes e 
solicitando ao Governo Federal que deixe de discrinúnar a Tribo .. 
na de Imprensa. Dentre todos os jornais que conheço, é o mais 
democrata, o mais liberto e o maú _cOmpetente no exercício da sua 
sagrada tarefa. Muito obrigado. 

O SR. GILBERTO MffiANDA- Agradeço as palavras da 
V. Exa, meu amigO ·e companheiro no Senado pelo Estado do 
Amazonas. 

V. Ex11 como político, como jornalista e como poeta, e que 
tanto escreve na imptensa brasileira. conhecendo Hélio Fernandes 
desde antes do meu nascimento. ou seja, do ano de 1945, sabe que, 
na imprensa brasileira, ele é um símbolo de coragem; coragem que 
ficou demonstrada em toda a sua vida. em artigos, em denúncias, 
enfim, coragem em absolutamente tudo. É um exemplo a seguir 
para aqueles que querem levar_ a verdade à população; para aqueles 
que escrevem a verdade; para aqueles que não temem os podero
sos e os corajosos; para aqueles que querem um BraSil diferente, 
um Brasil de verdade, não um Brasil comJpto, um Brasil de nego
datas, onde só acontece a troca de interesses, tanto no Governo 
Municipal quanto nos governos Estadual e Federal, entre aqueles 
que não ·sabem lidar com o bem público, que não sabem defender 
o patrimônio nacioilal. 

Agradeço mais uma vez o apãrtc de V. Ex11 Penso que tem 
toda razão. Não acredito que o Presidente Itamar Franco saiba o 
que acontece com-relação à discriminação do jornal A Tribuna da 
Imprensa. O Governo deveria aplaudir todos os jornais, os seus 
donos e os jornalistas da imprensa falada e escrita que dizem a 
-verc!_a<:f_~_::. que se sacrificam, que às vezes são punidos por dizerem 
a verdade e que são tirados de lado das listas de publicações e de 
todas as listas do Governo. 

- - ~ - -~-- ·~--------"'"-"-"-..___-'--'-----------"-----'-'----'---'-~ 
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Hoje em dia, tanto para a imprensa comO pãrit qualquer ati
vidade, neste País, está difícil Afmal, até então não havia regras 
tão claras e uma inflação tão brutal como a regi~trada no dia 30 do 
mês que passou. Esperamos que o plano do governo seja bem poli
ciado e que o Presidente da República dê apoío aos seus assessores 
mais diretos e trabalhe neste plano, a fim de que o Governo Fede
ral não gaste demais e que, por meio do Banco ~trai, pague ta
xas à altura do que o Pais suporta. Talvez assrm, efellvamente, 
possamos entrar numa nova era, com inflação mais baixa, p:xier 
aquiSitivo mã.ii::>i',-e, Se Deus quis_er, com mais empreg_os_ neste Pafs. 

É lamentável vemos todos os candidatos à Presidência 
mentindo, _contando baboseiras, falando em pleno emprego para a 
classe trabalhadora, tentando sensibilizar, cativar, atrair o voto do 
desc;:mpregado e de se~s f~~es. Durante_ .os últ!mo.s quatro, 
oito anos todos esses candidatos tiveram o poder de rr à Imprensa 
e de faze; leis pelos seus partidos para mudar um pouco a história 
nacional. Nada fizeram. Agora. um diz que vai arrumar 8 milhões 
de empregos; outro, 1 O m.i.l.hões; outro, 3 milhões; outro, pleno 
emprego. Será que, rieste País, ninguém s~be que o ~~o que se 
gasta para se criar um emprego é a '!uantta de ~O mil dolares? Se 
multiplicássemos esse valor por 8 milhões de empregos, teríamos 
que investir, nos próximoS quatro anos, 240 bilhões de dólares. 
Isso-é uma brincadeira. Muitos -candidatos à Presidência da Repú
blica declaram a jornalistas que darão milhões e milhões de em
pregos. Isso é balela. é mentira, é inviável. 

Penso que a ·classe política- e os candidatos à Presidênc~ 
que se prezam deveriam dizer que_ vão trab~ar pelo desenvolvi
mento buscando fóiniulas mais sérias, e que tentarão fazer um 
melh~ planejamento para que o pouco recurso seja empregado 
com menos coxrupção. Deve-se dizer a ver~_de. Não s_e d~_ve I?J.~:l?-~ 
tir, falando em milhÕª-s .!Unilbõcs de empregos. Isso não existe. 
Espero que a população se lembre disso nos_ dias 03 de outubro e 
15 de novembro. 

O PT sempre- diz que conseguirá dar _emprego para todos, 
salário de 100 dólares e que resolverá o problema de moradia, mas 
todos nós sabemos - até o mais: pobre sabe -que isso é impossí
vel, inviável. Penso que o candidato do Partido dos Trabalhadores, 
assim como outros candidatos que se excedem nesse sentido, de
veriam, sim, falar a verdade, mostrando ao povo brasileiro as difi
culdades por que temos que passar para gerar emprego, sem tratar 
essa questão dessa forma leviana. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, neste momento, dou seqUên
cia ao meu pronunciamento e ao fax que contém a fala do jornalis
ta Hélio Fernandes: 

Todos eles se julgam ndonos" do governo, consi
deram que são proprietários do País, do seu povo, de 
suas riquezas, do seu destino, do seu presente e do nosso 
futuro. -

A privatização até pode ser feita: Mas não da for
ma escandalosa como vem acontecendo. Por causa dis
so, principalmente, querem "assassinar" a Tribuna. 
Assim como tem ocorrido, é Uma simples doação. 

E as associações que se dizem particulares tam
bém colaboram na lula contra a Tribuna. Posso citar ra
pidamente: FEBRABAN, FIESP, ABIFARMA e todas 
as outras. É uma luta desigual, só porque estou sempre 
onde está o interesse da comunidade. 

Essa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mensagem em tom 
enérgico, mas lógico e racional, envia~_ ~~- m:tf ~~- b~~art~s da 
imprensa escrita em nosso País, que se vê persegutdo ~ ~JUstiçado 
por cumprir fielmente o seu dever perante o povo brasllerro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR- MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, S:f's e Srs. Senadores, como é do do
mínio público, sérá realizada no Cairo, entre _s e 13 de setembro 
próximO,-uin- encontro --ae grande importância: a g• Conferência 
Mundial sobre População e Desenvolvimento, das Naç_ões Unidas 
-CIPD. O Secretário da Conferência propõe um programa de ação 
cujo texto básico já foi distribuído aos países membros da Organi-
zação das Nações Unidas. -

O que se propala, Sr. Presidente- isso, inclusive, deu ense
jo a uma carta do Papa João Paulo TI.- é que essa Conferência- es~ 
taria extrapolando - pelo menos, é isso o que se intui da leitura do 
documento preliminar - os objetivos primitivamente fi_xados e es
taria visarido es_tabelecer políticas de controle populac1onal. 

Recentemente, dois artigos foram publicados na imprensa 
brasileira, abordando com muita profundidade essa questão. Refi
ro-me, em primeiro lugar, a um publicado no jornal O Estado de 
S. Paulo, de autoria do constitucianalis:ta Celso BastQs, que inclu
sive questiona, com muita prOpriédaâe, ós runios que estaria to
mando a referida Conferência,, desconhecendo princípios éticos 
básicos. 

Lembra o Professor de Direito Constitucional Celso Bastos 
que "no pórtico dos direitos individuais está assegurado o direito 
mais básic_Q do homem: a inviolabilidade do direito à vida. Per
gunta-se: não JJ.á vida do nascituro? Logicamente que há. Hoje nin
guém duvida: matar um feto é matar um ser vivo. Portanto, é um 
assassinato". 

Depois de discorrer sobre os objetivos da Conferência do 
Cairo e, de modo especial, do documento chamado Proposta do 
Programa de Ação, distribuído pela Secretaria Geral da Conferên-
cia, lembra o juris:ta Celso Bastos: _ 

Como fica o direito à vida assegurado pelo caput do art 5° 
da Constituição Federal?. 

No mesmo sentido se manifestou Dom Luciano Mendes de 
Almeida, no jornal Folha de S- Paulo, de sábado pas~ado. O Pre
sidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - a CNBB 
- faz, com relação ao referido documento, os mesmos questiona
mentos, ainda que com acentos diferentes. 

Díz Dom Luciano: 

Há uma forte pressão para que se impeça o au
mento da população .. A palavra de ordem é a de contro
lar e reduzir os nascimentos. Difundem os métodos 
contraceptivos, insis:tindo na esterilização feminina e 
masculina. 

Depois de outras considerações, o mencionado artigo criti.: 
ca o -que pretende ser objeto principal da chamada Conferência do 
Cairo: A propósito, nunca~ é desnecessário lembrar que o Papa 
João Paulo n, em março deste ano, já havia manifestado à Stl Na
fls Sadik, Secretária-Geral da Conferência Jnternacioii.al Sobre Po
pulação e Desenvolvimento e que dirige. tãmbém, o Fundo das 
Nações Unidas para a População, seus cuidados com relação ao 
assunto. Entre outras observações, observou o Papa João Paulo TI 
na referida Carta: 

O esboço fmal do documento da Conferência de 
Cairo, que jfistá em circulação; é causa de grave preo
cupação de minha parte. Inúmeros dos princípios que 
·aCã.bei de evoc_ar, inclusive com relação à preservação da 
vida, por exemplo, não são mencionados nas suas pági-



"'Julho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 6 39Zl 

nas ou, então, são totalmente margiri.ilizados. Na vereia~ 
de - conclui o Papa - várias das suas propostas chegam 
a contradizer diversos princípios éticoS basilares. As 
considerações políticas e ideológicas nãO podem CciriStí~ 
tuir, por si mesmas, a base sobre a qual as decisões es
senciais para crruturo da nossa socieaã.de são fundadas. 
Aquilo que está em perigo, aqui, é o futUro mesmo da 
Humanidade. Problemas fundamentais, tais como a 
transmissãO da vida, a família e o desenvolvimento ma
terial e moral da sociedade devem ser tomados em séria 
consideração. 

Até hoje, Sr. Presidente, não temos conhecimento da posi
ção do Governo brasileiro, nomeadamente do MiniStériO das Rela
ções Exteriores, com i'elação ã COrifi!êiicia do Cá:.íro. 

O que me Jai ·vrr à tnbuna, Sr. Presidente, é situar esta 
questão e pedir a atençãO âo Congresso Nacional para o problema, 
posto que esta Conferência do Cairo é um coriclave que; de algu
ma forma, pode aprovar políticas contráriaS ao iiú.etesse -de nosso _ 
País. Espero, portanto, que ó Congresso Nadomil crave "seus T ~ 
olhos na Conferência do Cairo. -

Em face disso, desejo, também, por oportuno, Sr. Presidén
te, anunciar que pretendo propor. à CO:fuíssão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional desta Casa. que seja convocado, para nela 
prestar esclarecimentos, o Ministro de Estado Embaixador Celso 
Amorim. para que dê ciência àquela ComisSão e, aSsim, ao senado 
da República da posição- que- pretende adotar o Brasil. 

Há razões qi.ie justificam nossa preoCupação com relação 
aos rumos dessa Confei"ência Não fora a manifestaçãó do jurista 
Celso Bastos, não fora a manifestação de D. Luciano Mendes de 
Almeida, há muitas e muitas Outras maniféstaçõeS, aqui ê alhu!es, 
criticando os rumos que a ela estão sendo imprimidos. Tenho ou
vido expressões não só como a do Papa João Paulo n - a que já 
me referi -, mas também de Chefes de Estado e de acatadas insti
tuições estrangeiras, que eSiMi preocupãàas com o-desenvolvimen
to de políticas de rigido controle do aumento da população. 

O Sr. Aureo Mello- Permite V~ Ex11 um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. EX•, nobre Senador 
Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello- Senador Marco Maciel, V. Ex11 está 
trazendo ao conhecimento deste Senado uma matéria que é digna 
realmente desta Casa, de ser conhecida pelos Parlamentares _que a 
compõem e que se poderia chamar mesmo de matéria da humani
dade. Repare bem: embora nos pareça prosaico e si.mp]es uma de
cisão ou uma manifestação política de alguns povos, esses fatos 
transcendem a simplicidade dos atoo administrativos e ehtram no 
terreno da mosofia, da metafisica e daqueles can:i.ú::thos para os 
quais marcha a humanidade. _V. Ex11 sabe que o mundo era tão atra
sado outror~ o índice de vida não ultrapassava os 30 anos de ida
de; as pessoas morriam antes disso. A destinação cosmogênica, 
eletrônica, divina mesmo da humanidade é_ que tem feito com que 
os povos cresçam, as pessoas se multipliquem; as conquistas cien
tificas atinge-n um grau que j:iêrnlite que, hOJe em dia, o índice de 
mortalidade ou de mortandade ou o índice de vida atinja a muito 
mais de 70 anos. Já se foi o -tempo eni ·qu_e~úth homem de 60 anos 
estava no frm da vida.-HOje em dia, vemos, em pleno vigor, cida
dãos e cidadãs acima dos 80 anos vivendo como se verdadeiros 
caucasianos fossem, e a humanidade progredindo: .. As restrições 
que se tentam faZer à natalidade e à reprodução humana esbarram 
nessa destinação que nos parece cosmogõnica de que o mundo se 
ampliará e que as pessoas, talvez movidas pela própria quantidade 
de que se compõem, lutarão para atingir outras esferas, outros 

mundos, outros parâmetros que já estamos alcanÇando. Já vemos 
os ônibus espaciais partindo ein pesquisas em demanda- dos misté
rios do Céu; já vemos as sondas espaciais alcariçando os planetas 
mãis -distantes, como Saturno, Júpiter, Plutão, e de lá mandando 
fotografias e mensagens._Isso tudo está vinculado à própria expãn
são da humanidade. A Igreja Gatólica posiciona-s_~_ froptalmente 
Contra a eliminação do ser humano pura e simples. E, embora a 
Teoria de Malthus de que a humanidade poderia atingir um ponto 
em que o mundo não teria condições de ]he proporcionar a alimen
tação adequada, os alimentos sintéticos? as culturas vegetais origi
nais, as criativas culturas vegetais; a exPloéaç-ão dP- fundo dos 
mares e do âmago dos rios permitem-nos esperar que a humanida
de baste a si mesmo no concernente ao seu progtesso e a sUa ex
pansão. De maneixa que o tema abordado por V. Exa é rea.J.mente 
de uma significação a-cima do filosófico e plenámente 6tit0Ióglca -· 
se é que poderíamos imalisar assim. &tendo que V. Exa deve real~ 
mente se aprofundar nesses assuntos e continuar tomando as medi
das práticas e positiVaS que eStá anunciando, para que tellhai::rioS 
oportunidade de fixar um ponto de vista decisivo a respeitei d6s 
mesmos. 

O SR. MARCO MACIEL - Agradeço ao nobre Senador 
Aureo Mello pelo seu aparte. Registro tamb~m as considerações _ 
que fez com relação ao problema demográfiCo mundial e, de modo 
especial, à questão brasileira. Agradeço a S. Exa também pela con
tribuição que trouxe quando, lembrando a Teoria de Malthus, mos
tra como ela, pelo grande - desenvolv4nento científico e 
tecnológico que a humanidade cOn)leceu nos últimos anos e que 
permitiu, de alguma forma, fazer com que se elevasse não somente 
a prOdução de gêner~ alimentícios_ mas, também, que se melho
ras-se a vida de todo cidadão. 

Por todos esses motivos não anteyistos por Malthus, pois a 
lei que ele formulou, àfrrmando que enquanto a produção cresceria 
em progressão aritmétiCa, a população cresceria em progressão 
geométrica, não se conírrmou. Ainda que vivamos eni u.nl mundo 
marcado por enormes injustiças' e grandes distorções, ninguém 
pode desconhecer que a chamada Lei de Malthus foi revogada pe
los fatos. 

Aproveito a ocasião, -sr. Presidente, para, mais uma vez, 
reafirmar a pretensão de, na Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, do Senado Federal, solicitar a convocação do 
MinistrO"-das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, 
para que S. Ex a venha expor a posição brasileira na Conferência de 
Cairo a f1m de que possamos debatê-la, visto que O Congresso 
deve exercitar o seu papel no acompanhamento da formulação e 
execução da nossa política externa. Qualldo digo Congresso, re
porto-me, sobretudo ao Senado Federal, que é, sem dúvida, o ór
gão que tem uma tarefa mais destacada, até por prescrição do texto 
constitucional. 

O Senado, que no início- como dizia Piriienta -BuéD.o- era 
a Casa onde se deveria afirmar o princípio da nacionalidade, e qUe; 
depois, na República, converteu-se na Casa da Federação, terá tal
vez que, nesse mundo interdependente dos nossos dias, se trans
formar na Casa onde se discute e formula a política externa 
brasileira. Para esse fim, portanto, precisamos cada vez ficar mais 
habilitados. 

Solicito também, ao concluir, Sr. PresideiÍte, sejam conside
rados como lidos, os artigos a que fiz referência: ó do jurista Celso 
Bastos, publicado no Estado de S. Paulo, de 1 o de julho; e o de 
Dom Luciano Mendes de Almeida, publicado na Folha de S. Pau
lo, no dia 2 de julho. 

DOCUMENTOS A QUE SE7lEFERE O SR. 
MARCO MAC[ÉLEM SEU PRONUNCIAMENTO: 
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~-<liHA DE S. PAULO -

A questão 
ética central 

Luciano Mendes de Almeida 
É preciso votbr aot~-da J! Confe

'rdncia Mundial sobre População e De
senvolvimellto, marcada para: setembro 
DO Cairo. 0 projeto do docu~ntq ~Ja._~ 
borado na reuni!o de Nova York rcfe
ré-se a algumas expres~s noV;iS: i:: 21pá
re~mente in6cwls. -mas que, de Iatw 
colocam na alça de mira o problema do 
aborto provocado ou da eliminação di· 
reta da vida do nascituro, 

O texto trata. com efeito. da ~aúde e 
·'direitOs ·reprodú.iivo!."":"" ;~;(o-~gu:-: 
ro" e ''planâhamento famibar ... enten
derído ilesta mllâÇllib éõmo Il'cito o re
ctii'SIT-ao aborkr. Isto conttm1a -fronUll

..uiéote·_ã recomendaÇão 18 da confertn-

. cia. _prCceaen~_realíi.ada. no _M6:dco:--
1 em 1984, que exclufa o abori:o como 

método de planejamento farrriliar. 
~~?JOl!Alí:Cb:-- · · n~» 

dC~arrõ'! Hã uma fõiiê pressao para · 

"t[UI"~llu~• ~~;u:lJ<>P-. }\_ ~vrO : ·~ÇiiLtielir'"e • 
-redW!íf ·oS ueclrnentos-. · DtfumScn:t .o& • 
méi&O!: CórittáCêP.fiVOS • .Zts:~Ç Rã. ... 
é'st~1izaÇãó"féminína i ri:Jasculína Ha- . 
ven'di)graVidCz indesejad:l:'"recooi-se,-

- sem escrúpulos. ao aborto provocado. 
--= -'-=Afguns fat~s_ oonver:ge~ rwa a bru-

talldade desse pronunciamento. · 
~I) Desvirtua-se a ·compreensão da li
berdade; identificando-a. arbitrariamen- ' 
te com a ~cidade de seguir qualquer 
inclinaç!áo como expressão de autooo-
mia 4<>_ sujeito q~ atua. Não se _coloca a " 

- quCstlo üica da II:IORlidade lia alo pela • 
sua refez!Dcia A verdade objetiva. , 

2) ~ga-sc o direito à "qualidade 1 

de vida_' _ ~om padrões de saúde e ·c 

· _bcJp.-;estaÍ- inaterial que "precisâin ser de- , 
fendidos a todo custo. OG países desen-
voiYido& sentem-se ameaçados pelas su4 : 

~ ~ países JXlbres. Ne
-ga~se até o direito de sobreviver aos ~; 
nascituros port.adores de deficiência. :, 

3) Alardeiam~ estatkticas exagera- : 
das sobre aumento de população. ten-

1 

tando justificar o uso de ~todos redu- ~ 
cionistas eticamente inaceitáveis. ~ 

" 4) Alega-se, em apoio à legalização 
do aborto, o fato de a mortalidade ma- 1 

tema. principalmente de mulheres po- ' 
bres, como consequ~ncia de abortos 1 

clandestinos. Todos, sem dúvida. deve· 
mos nos empenhar em garantir a saúde 
e a vida da mulher, mas sem lesar o di
reito que o filho tem de c.ascer. 

A questão ética central está no valor e 
. na defesa da vida inocente e indefe.~ do 
filho no seio matemo. Desde o início da 
fecundação, surge uma nova pessoa hu
mana. com dileito .a viver e se desen-

(ESPAÇO ABERTO) li 
' ' . 10 

I SEXTA-fEfM I DE JUUiO DE I QF4 

~:.... oql.Sp BASTOS 
) 

-/ 
Projeto para a Conferência do Cairo 

Uzará no Cairo de 5 a 
13 de setembro, que 
surpreendentemente 
tramita em suspeitoso 
silêncio e, numa Lingua· 
gem meUfl.ua e racioci
nlos sof'isticos, acaba 
por apresentar soluções 
inconstitucionais e an· 
ti-humanas. 

O 
Estado de Di
reito nào é 
aquele que ape

nas tem alguma fonna 
de ordenamento jwidi
ro., mas, sim, aquele em 
que esta ordem de di
reito, além de produzi
da, é a.tuallmda !legW'l· 
do a vontade popular, 
consubstanciada no5 
princípios funda.men
tllis da ordem constltu
donal O Estado de Di
relto não pode ser su.b
wrtido por atuaçôes 
esparsas ou a\--ulsa.s de · 
burocratas. ainda que 
integrantes dos altos 
escalões do governo. 

Não se pode 
~ 

acabar-.a 
pobreza 

exterminando 
os pobres 

'f'Tata--se; sem dúvida, 
de um projeto faccioso, 
distanCiado do compro
misso com a verdade, 
pois é capaz de omitir 
em todo o seu texto 
qualquer referência às 
conferências regionais 
preparatôrias que se 

·Ne5SU condições, é com a mais viva 
apreensioquese assiste-ao lamentá· 
vel fato d(' a_ut.oridades bmsileinls 
estarem agredindo a essa ordem fun· 
damental. aprtJ\Illl'ldo texto5 que le
gali2am o aborto. 'f::;'· co dos dl!;~~:t 

I ..... , 
:vi 
' 

""' . , wn assas:!liMf.õ. -
1 

' t! -iMc:reditável Que autoridades 
lxasileiras tenlwn apl'IJ\Iado wn do
c::umento em contrariedade a essa 
ga:tantia constitudonal. E:: o que 
ocorre com o prqjeto de documento 
final da Corlh&\da IIObrn a Popula
çioeo~quei!Jers-

ro
da 

parte, ao 
crescimento da populaçio a c:usa 

-da pobreza, esquece-se que o Conse
lho fiilino.Americano, com grande 

• bJddez. já havia conduJdo que. nos 
últimos de% IIIIOS, ocorreu uma que
da demogrática e que esta_ não foi 
acompanhada por um enriqueci
mento. O que deixou dare que nào 
há Uma correlação direta entre o 
crescimento demográftco e a queda 
econõmk:L Nio ae pode querer aca
bar com a pobreza uterminando os 
pobres. O projeto 1*fece também 
de um redudonimno IUISUStador, na 
medida em que faz mincidir 011 fe-

nómenos do aumento da fertilidade 
com o do aumento demog.rá.6co, ol· 
viciando que este depende de ~r
sos outros fatores, como a mortall· 
dade e a migÍ'açio. 

O projeto possui uma visão da se
xualidade exttemamente individua
lista. para não se dizer animal Cria o 
direito universal de ser sexualmente 
atiw. ocultando-se a& obrigações de
correntes da responsabilidade ínsita 
a qualquer ato humano. 

Ademais, o documento propõe 
um vasto e o!Upresente programa 
de educação e manipulação- dos 
meios de comunicação, inclusive pe
Las telenovelas (será que Wojá náo 
está acontecendo'?), em favor de 
seus lamentáveis pontos de vista 
em temas de populaç:io e de sexua
lidade. Não deixa nenhum lugar pa
ra a PrciteÇió da conactenda daque
les que não se·-wwm com as mes
mas Idéias. Impõe sua própria visão 
do mundo, sem respeitar as diferen
lês~ de muitoo.. Onde ft· 
ea. a liberdade de consciência garan· 
tida pelo artiSo ~. VI, da Constitui· 
çio fedend,' e a liberdade da mani
festação do pensamento~ 
pelo artigo 220? 

Faz praça de um c:urloso principio 
siegundO o qual ftin:(1uém deve :ter 
pai ou mãe o:mtm a: .ftUJ. vontade. É 
um conoelto novo, que não leva em 
consideração 06 di:reitos do nascitu
ro. Celltm-ae o debate nos direitos 
de a mulher não correrrb!xls de sai:i
de ou de o pai nào .ser compelido a 
se responsabilizar, :sem nenhuma 
análise da vida do fllbo concebido. 

Mas, além disso, é uma fin"guagem 
que, embora- pareça dirigida contra a 
COBÇio, de fato bk:lquei.a quMquel' le
gislação que restrinja u cordições 
temporais ou c:ausais do aborto: si&· 
nifica legalizar o aborto a. pedj.do. 

!= 1im. a:.direito à Y!da. ~~ 
do ~-~~?-~80-.S:~~Constl-
. '"""MãiSãíciinte â1nda é • proposta 
de que, até o ano 2015. todas as 
aianças que nascerem c;le!.-am ser 
.oaiança.S ~adasw, Pazaisso OQ.go
wmDS dew!m ganntir metas,. <Drl· 

tando com a verba de USS 50 mi· 
lhões. Quer dizer, como se conclUiu, 
que a razio de 2,1 filhos JlOl' família 
é necessária para a estabilização de
mogrãfica., e o terceiro ftlho !leria um 
filho não desc:jado. ÃaSim, os espo:!IOIS 

que voluntariamente queiram ter 
mais de dois filhos encontnuio de
~!IOdai e~ 
pois quem decide que o filho é dese
jado ou nio é a e:!t8listica. 

Diante de tudt"t iP::, melhor 9e en· 
tendem as palavraS de Joio Paulo ll 
• As irud:.inciu humanas. os Parla
mentos eleitos democraticamente 
U3llJPMl a1EWdade de det.erminaT 
quem tem dirftto a Yiw:r' e, ao oon
b"árlo, quem pode- ver negado esse 
direito aem culpa sua. .. E, oomo disse 
n!JCel\temente: "Não podemos cami
nhar para o fUturo com um projeto 
de moite sistemática dos nascidos!" 

ac.-a-.~•.lJhoõlooc.....
,.._ •• ~~z-...
--·~~._..... ..... 
....... DN~fif~ -

~- -"""--··.._.....,;.. -<-=.--. -· --=-~ 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vãí-eri.CCm-ar os 
trabalhos, convocando_ uma sessão extrao-rdinária __ a realizar-se 
hoje, ãs 18h07min, i:ofu a 5egliinte --

ORDEMDODIA 
Item único 

REQUERIMENTO N' S99,DE 1993--

Votação, em turno único~ Oõ Requerimento no 899, de 1993, 
do Senador João França, solicitando, nos termos regimentais, a 
tr3nscrição, nos Anais do Senado Federal, da matéria: ''Ianomamis 
-A outra face da questão", publicado no jornal Correio Brazi
liense, edição do dia 15 de setembro de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Es\á.encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h5min.) 

Ata da 823 Sessão, em 5 de julho de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

-EX1RAORDINÁRIA-
ÀS 18 HORAS E 7 MINUTOS, ACHAM-SÉ PRESENTES 

OS SRS. SENADORES.·- - - - - - -- -
- Albano Franco- Alexandre Costa- Alfredo Campos--

Antonio Mariz - Aureo Mello - Carlos De_'Carli - CêS3r Dias -
Chagas Rodrigues- Coutinho Jorge- Divaldo Su~agy- Epitácio 
Cafeteira- Francisco Rollemberg- Gersal Camata- Gilberto :tvfi
randa - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napo
leão- Humberto Luvcena- Jxam Saraiva- Irapuam Costa Júnior 
-João Calmon- João França- João Rocha- Josapbat Marinho
José Eduardo - José Fogaça - José Richa- Júlio Campos- Júnia 
Marise - Lourival Baptista- Lucídio Portella- MansUeto de La
vor - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurício ('..órrêa - Mauro 
Benevides- Meira Filho- Nabor Júnior-' NeyMli!;mh~_o_-_ Oda
cir S_oares- Pedro Simon- Raimundo Lira- Ronan Tito- Yab:Dir 
Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Alista de pre
sença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

S_ob a proteção de Deus, iniciamoS-ilOSsôs frâballios: 
Sob!e a mesa, requerimento q~e será l~d~ pelo_Sf._ 1 °_Secre

tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 541,DE1994 
Nos termos do disposto no§ 1° do art 13fiQ Regimento ln

temo, requeiro seja corisídenido como lice_nça autorizada_ os. dias 
1°, 3, 6, 7, 9, 10. 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28,29 e 30 de ju
nho do corrente ano quando estive afastado dos _trabalhos da casa, 
exercendo alividade política no Estado de Afigois. 

Sala das Sessões, 5 de julho de 1994. -Senador Divaldo 
Suruagy. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, fica coo.cedida a licença solicitada. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I o Secretório. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N"S42;DE 1994-
Brasília,30dejunhodel994 -
ExcelentíssimO Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dÕ arr.:-13; § 1°, 

do Regimento Interno, se digne de considerar como licençã ~tori
zada as ausências a SeSSões do Senado FederaLregistradas pela Se
cretaria-Geral da Mesi, no corrente mês de junho, respectivamente 
nos dias 1°, 3, 6, 7, 8, 9, 10,17, 24, 27, 28,29 é 30. --

Essas ausências decorreram de obrigações inerentes às ãti
vidades adm.in.istrativas e político-partidáriaS, derivadas do exercí
cio do Mandato de Senador pelo Estado do Acre, que tenho a 

honra de desempenhar. 
- - Atenciosamente. -Senador Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimentO, fica concedida a licença solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 543, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Com fundamento no disposto na alínea b do art. 336, do 

Regilnento Interno do Senado Federal, vimos requerer a Vossa 
Excelência urgência na apreciação do Projeto de Lei da Câmara n° 
112, de 1994 no Senado Federal (Mensagem n° 772/93, na ori
gem), que 11Jnstitui a cédula de prodUto rural, e dá outras providên
cias1'. 

Sala das Sessões, 5 de julho de 1994. - Senador Pedro Si· 
mon- José Eduar<IQ -: Irapuan Costa Júnior- Francisco Rol
lemberg - Chagas Rodrigues - Mansueto de Lavor - Marco 
Maciei. . c " ... ··~ . 

O SR. PRESWENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento será votado apÓs a Ordem do Dia, na forma do disposto no 
art. 340, inciSo II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I o Secretário. 

É lido o seguinte 

. REQUERIMENTO N~ 544.-DE 1994 
Nos termoS do art. 33.6, alínea b, do Regimento Intemo, rc

qUeiemos urgência para o Substitutivo da Câma!a-ao-P.LS -n° 156: 
de 1993, que renova o prazo de que trata o § 6° do art. 2° do De
creto-Lei n°2.452, de 29 de julho de 1988, introduzido pela Lei n° 
8.396, de 2 de janeiro ·de 1992, para a instalação de Zonas de Pro
cessamento de Exportações já existentes. 

Sala das Sessões, 5 de julho de 1994. - Marco Maciel -
Mauro Benevides- Nei Maranhão- Irapuan Costa Júnior-
:Marcos Ba~lar- Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento será votado após a Ordem do DiA, na forma do disposto no 
art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 
Vctação, em turno-único, do Requerimento n° 899/93, do 

Senador João França, solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, da matéria "Ianomamis- A 
Outra Face da Questão11

, publicada no jom.a1 Correio Braziliense, 
~ 
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edição do _dia 15 de setembro de 1993. 
Em votação o requerimeiitb, em turno único. 
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

\àdos.'(Parls~) ' 
· AproVado. . . . _ 

Será feita:'a't!WCriÇão ·solicitada. . _ 
É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSCRIÇÃO É SO-

liCITADA;.. . . . · . _ 
IANOMAMIS~A OUTRA FACE DA QUESTAO 

Marseno Martfp.s 
Os Ianom.ru;ois. cop.~tjtu~Q:I. U:ma tn"qo ~dígen~ que vive no 

'EStàdo de RO~inia, numa área ~enitorlhl ime:O.sameilte rl_ca em mi-
• nêri'oS, '·zhúü.os' cfo·s ~UãiS Serãó 1mponáittlssiDiôs nO pr6X1Ín0 ··milê
D.ió.' ÇonlQ :q ll!óbiO; Ü~õ __ e~c:. "além de poss~_ir enorme -~e&e~a 
de cas.siterit3 _(rp.at~P~-::Pn..ma do_ ~sta.nho), o:uro e ou_tro~_!lllllénos 
iinpbrtarites. Coi:n recursos tecnológicos atUais_ (satéli~sr mais _os 
levantamentos in loCo, permitiram ao estr®getro·c.oohecer a Ama
' zõDii InelhOi' dO que ·os brilsileiros, e boje têm um_ i.nape,amento 
preci~q e já estão, hã muito tempo atuando decisivamente naquela 
área çlo Pais. Ma:o.c9ó:lO.expl0táR1a' sem perÍn1ssãõ e ferindo fron
talmente a integridade e soberanja nacion!ll? 

·'Aí aparece·ô qlie,chama.mos de "estratégia de qomiilaçàõ'', 
que 'é um,p'rodut<;~ de .P~Ií~i~a~ -~r ec~c'? e f~ç~ ,centrado 
na ONU, o que toma a ação do Ú-7 legal. 'providencial ~ oportu
na. Foi exatamente nl.lm _docUIJleD:tO elalxrr_ado na ONU pela 1 'Co
. miSSãO Mundial sobre o Melo Ambientê ·e DesenVÇ>lvimento", 
publicado na década passada, qu~ se traçaram os roiDOs UítêrVffi
cionistâs dit-'Co'niiSsãC)Trilatefal, mais especificametite 4o G-:7. __ 
COOcOinita:ó.tCineDte;· e ]?our CáuSe; o 11Conselho Mundial Ig!ejas 
Cristãs", reunido em Genebra, tra_ç"ou as 11diretrizes 11 para a ação 
dos missioná;j.os na Amaz.ôn\a, ·cuja- ação, ·coincidentemente ou 
não,. marcha pari passu com o G-7. _ _ _ 

No que concerne aos Iridígenas, um dos seus objetivos é 
bem clm:o: ~'im.i$cuir-se nos ptoblemas-dg: índio, visando criar par-· 
ques indígenas multinacionai_s! com a jU-~(úiCativa·ae profe~ão, o 
que facilitaria, futuramente, a criação de N'!ç_ões Jndígenas. 

Hã pouc·o mais de doiS anos e~teve no Brasil o príncipe 
Olarles, da Inglaterra. Após· as Visitas- protocolares, Toi eXã.tan_:Iehte 
a Roraima para visitar os índios; fazenao Ver ao mundo que o seu 
país estava preocupãdo não só com a "proteção" e sobrevivência 
do índio, mas- também com. a 11preservação11 do meio ambiente. 
Nessa comédia bufa, convidou o cacique Raoní, devidamente as
sessorado pelo cantor Sting; pata·tisitã!-ó"S~ti país~ ~C?~d() recebido 
com todas as honras. Casualmente, Rorãi:D:la-e um·:aos ·estados 
brasileiros mais rico em minério~ eSpecialmente em cassiterifa, o 
que dá ao Brasil condições de dominar o mercado mundial de esta
nho a médio prazo, ferindo interesses ingleses. 

Compondo este coro magistralmente orquestrado aparece o 
"Conselho Mundial das Igrejas Cristãs" que, reunido em Genebra, 
na década passada, emitiu 11diretrizes 11 para os missionários que 
atuam na Amazônia, abarcando os mais variados campos. Dentre 
estes destaco três que estão bastante claros nos últimos aconteci
mentos: 1 -Promover a relUlião dos indígenas em fomià de ''Na R 
ção", preservando suas ãreas ocupadas e, _ d.a.fiâo-lhes forma 
jurtdica defmida; 2 - Infiltrar missionários, inclusive não religio
sos, em todas ''Nações Indígenas", objetiv~do viabilizar as dire
trizes deste conselho; 3 - ConfecciOO:a"cm.apas para delimitar as 
"Nações Indígenas", sempre maximizando as áreas, pedindo três 
ou quatro vezes mais permanecendo todos os re_cursos (benfeitoR 
rias) existentes. Dentre estes, os mais i.m_portan~es são ~s ·riquezas 
minerais, que devem ser consideradas reservas estratégicas das na
ções(?), a serem exploradas oportunamen\e. 

O que aconteceu na Amazônia nos últimos dez anos: a) au
mentou-se consideravelmente a atuação de grupos estrangeiros em 
áreas de_ pesquisa e explorãção de recur_sos :i:nineral6gicos, esti
mando-se _que ocupem mais de 45.000.00 ha; b) pressionou-se o 

_governo brasileiro a demarcar áreas indígenas, destacando-se_ o go
verno brasileiro a demarcar _áreas ind!genas, destacando-se a mal
fada ''Reserva _ J~omaniii', imposto ao- governo · Collor com 
9.500-<X)O ha, área maior que muitos paises europeus, para abrigar 
menos do que cinco mil_ íp,çlios ia,n.omamis e que falam línguas di
ferentes. Como julgam que ainda_ ê pouco, com a pressão explícita 
do clero_ estão advogando a demarcação de outra área, também em 
Ro;raú,na (seinpre este estado ... ), no valor de S.OOO .• OOO.P,a, conhe-

- .ci4a cpm,o~Raposa/Serra do Sol, as (plais, juntas Somaril_inais ain
da da metade Qe_, todo. o esta,do. c) no Pará estãq _exigindo a 
majoração da ãrea das_ tnbos Menkt:agnoti e Baus , de 650~000 ha 
para iO.OOO.OOO ha, o que levou o ·governo deste e_s_tado fazer Upl 

protesto público (CB. de 22-8-93); d) recentemente, os EUA h:ú
ciaram manobras militares na Guiana, estando a Inglaterra proJeR 
tando o meSmo. Pergu_nta-se: o_ que_ desejam os nort:e-ame:rlcanos 
naGu!~? . _ . . . 

Finalmente, agora, ãparece a notícia s_eri.sacio:D.alista de que 
70 índ_ios ianomamis (que coincidência ... ) foram."tnassacrados, f3:!-o 
este que tem sido explorado intensamente pela mídia internacioR 
nal. O cômico disso tuP.o é CIEE até agora não se acharam os c·or
pos e por incrível que pareça, autoridades do 1° escalão do 
Governo noticiaram o fato, sem provas, o que deixou todo mundo 

. -inquieto e de motivo para que a mídia explorasse o acontecimento 
ao má,ximo._ Ser~ yerdade? Onde os cadáveres? A lnglaterra e os 
EliA têm moral para julgar a- questão? Rememoremos um pouco 
do passado. 

As atrocidades que a Inglaterra CQ1."Jle~u ~~outros paí_ses e 
em suas colônias são estarrecedoras. Por exemplo, o_b_omb.ardeio 
da cidad& de Alexanc!ria (1182) para cobror dividas, matando cen
tenas de civis; o fuzilame:ilto cruel e a sangue frio de hindus (déca
da de 40) por reunirem-se e praticarem a resistência p~cífica à 
domin_~ãO britânica- e que ãnte_cedeu a :independência da India. A 
propósito , O índio norteRamericano tem apenas 20 ha de terra per 
capita e são brutalmente discriminados, enquanto o índio brasileiro 
tem 440 ha, são bem tratados e alvo da atep.ção constante do nosso 
Governo. Paia não nos alongarmos muito. recentemente o governo 
norte-americano <FBn trucidou a seita do pregador David Karesh, 
maiando 85 pessoas, dentr'3 estas , mulheres e crianças. Quem pro-
testOu? _ _ _ _ ____ 

Aí está, um pouco da verdade para revidar essa descarada e 
vergonhosa campanha contra o Brasil. 

(À Comissão Diretora.) 
* Marseno Martins, engenheiro civil. é oficial da reserva do 

Exército. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada a 

matéria constante da Ordem do Dia. _ _ 
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n° 543, de 

1994, de Urgência, lido no Expediente, para o PLcn• 112/94. 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária_ subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso ll, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n° 544/94, de Urgência, lido no 
Expediente, para o Substitutivo da Câmara ao PLS 156!93. 

Em votação o re_querimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pefmanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
tennos do art. 345, inciso ll, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Há oradores 
inscritos. 

COncedO a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.) ---Sr. Presidente, Sra& e Srs. 
Senadores, recebo, fll1Da4o pelo Presidente do Conselho Regional 
de Enfermagem do_ Amazonas, Sr. Paulo Jorge Pin,heiro de Lima, 
oficio em que solicita o nosso- apoio para ·que ·seja-aprovado, nos 
devidos termos em que se apresenta, oriUndo 4a Câmara dos De
putados, o PL n° 129, de 1993, atuilinente na Comissão de Assun
tos Sociais do Senado Federal. 

Esse projeto -de lei inStitui -0 piso salarial. dispõe·sbbre a jor
nada e condições-de trabalho dos enfermeiros, ·e determina outras 
providências. . 

Trata-se, Sr. Presidente, de um documento estudado, plane
jade e, sobretudo, examinado pelas instituições da classe, razão 
pela qual entendemos que pouco se poderá acrescentar àquilo que 
já está estatuído no própriO projetO- de lei, que tomou o n° 
4.499/89, na Casa de origem. 

Esse documento está em mãos do_ Seg.ador A1mir Gabriel, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Relator. E a S. Ex_ R. 

em nome dos enfermeiros do Amazon~s. fonnulamos o apelo de 
que o examine com a maiOr brevidade poss1vel, para que tenhamos 
o projeto de lei vindo ao exame do Senado, já que, na Câmara dos 
Deputados, ele esteve sob as lupas, a análise, as ~c~caÇões &as
respectivaS ·comissões técnlcas. Ê cbqui pOssamos, fmaimente, en
viá-lo, como um documento perfeito, isento e· justo que venha a 
beneficiar Uma classe admirável, da qual todos nós, sem dúvida, 
temos tido toda a sorte de favores e benefícios. _ 

Desnecessário será enfatizar o que é a claSse dOS enfermei
ros,·essa vocação que segue paralela com a da Medicina, de pes
soas abnegadas e voltadas contra a morte para manter vivas 
aquelas que foram atingidas pelas enfermidades. 

O enfermeiro, para mim, é como o Sargento do Exército 
dentro da tropa, em relação ao Oficial. Ele é que está incumbido 
da parte dura do serviço, de lutar com as desinfec_ções, de ver o 
sangue espirrar, de acompanhar o médico na sua ciência. de pro
porcionar, inclusive, na sua candura, aquele consolo de que o en-
fermo tanto necessita. . 

o médico é a ciência_. _é qúein cofOca·as dGeiriZeS;O enfer
meiro é o operário éla gr3.nde obra de reconstrução da saúde de 
uma pessoa. O enfermeiro deve ser bem pago; a sua -prOfiSSão deve 
ser devidamente regulamentada e analisada. O legislador não tem 
outro caminho a tomar a não ser, através do respeito que o enfer
meiro lhe proporciona, o de ser justo pata com ele, atribuindo-lhe 
remuneração condigna. _ __ 

Dentre as muitaS vocações do ser humano- e são muitas as 
vocações do ser humano; a cad?. dia, stupreendo-me mais ao ver 
determinadas pessoas caminharem para profissões as mais diversi
ficadas: há uns que são aviadores; out.ros, acroba!.as QU acróbatas, 
para me fiXar na dCs.inência grega; e outros merguJhain D<? âmago 
da terra, para seremmineradores, abandonando a luz do sol.duran
le tempos infinitos-. o enfermeiro é, realmente, um corajoso, um 
herói, que está lá vendo o ser humano no limiar da coisa mais ater
rorizante que existe: o limiar da morte, 4o desconhecido, da gran
de escuridão que não sabemos se depois se converterá em 
horizonte luminoso ou em auroras misteriosas ou deslumbi-antes. 

Por isso, este projeto qUe- es~ ... aqui fala, no seti' art. 10: 

Art. ! 0
- O piso sa.Iariafdos-enfermeiro~·diploma

dos por escola de nível superior, qualquer que seja a fqn
te pagadora, será, em março de 199~- (el-.1; o projeto 
inicial), de Cr$1.450.000,00 (hum JDilhão, quatrocentos 
e cinqüenta mil cruzeiros). 

Evidentementé, a nova pi-oposi.;lic há." de fazer a correção 
monetária adequada para CJ.lle o enfermeiro, principalmente o di
plomado lX'T escola de nível superior, tenha o seu salário adequa
damente expresso nos textos legais. 

Diz, em outro artigo, ~e Q trabalho durante "fetiados civis e 
religiOsos será pagÓ na mesma razão-da hora-extra, o·que é-m:Uito 
juSio; que Os equipamentos de proteção individual seraÇ fo~~i
élós pelo empregador em quantidade suficiente e com qÚa!idade 
adequada para o desempenho das atividades de que trata esta lei; o 
que é lógico. · · 

E há outros e outros a.. Llgós referentes à nObre pTofissâo de 
Enfermasem. · · · 

De modo que, Sr. Presidente, é com muito orgulho ·que 
atendo o pedido de Paulo Jorg'? _Pinheiro de Lima, Presidente do 
COREN-AM- Conselho Regional de Enfermagem do AmazOnas, 
p~ cmci~ os doUtos compo~en!~ desta Asse~blé~ ~sus,ta 
d~~~ ~ (empos romanos, a apõ1are"m esta nobre proposição. , , . 

Muito obrigado! __ _ 
O SR. PRESiDENTE (d!agas RO<Írigues) - Não hã ma1s 

otadores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai enceirar Os 

trabalhos, de.sign~do para a sesSão ordinária de amanhã- a: seguiP.
te -

ORDEM DO DIA 

-l-

o - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44; DE I 993 

(Incluíru; ~m Ordem dO Dia ~OS termos. do 
art. 375,Vill, do Regimento Intemo) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 44, de 1993 (n° 250/93) na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora eni freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio"Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário;. em substi~uição à Comis
são-de Educação: 

;.... 1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

- zo pronunciamento; Relator:- Senador Aureo Mello, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-2-

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter:nlos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 45, de 1993 (n° 253193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concesão outorgada à Rádio Capinzal Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão s_onora em onda média na ci
dade de Capinzal, Estado de Santa calarinl>., tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário,em substituição à Comis
são de Educação. 

--I 0 pronunciatnento: Relator: Senador Amir Lando, favorá-
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vel ao projeto; 
-2.0 pronunciamento: Relator: Jonas Pinheiro, pela regula

ridade dos astos e procedimentos concernentes à proposição. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
arL 375, vm; do Regimento Interno) 

Votação, ·em turno único, do l'rojeto de J:)ecreto Legislativo 
n• 46, de 1993 (n' 248193, na Câmara dos D~putados), que aprova· 
o ato·que renova a• permissão outorgada à __ Rádio Fra_temidade 
Ltda.., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade .de Aratas, Estado de São Pau_lo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário,em substituição à Comissão 
de Educação: -

- 1° pronunciamento: Relator~ Senador Álvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: ·Relator: Senador Jon_a_s Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição 

Ltda., para explorar serviço -_de radiodifusão sonora ~in. ob.da média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo_ 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário,em substitui
ção à Comissão de Educação: 

~ 1' proounciamenlo: Relator. Senador Ney Maranhão; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camar

go, pela regularidade -dos atos e procedimentos cOncernentes à 
propósição. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art.375, VIII, dO Regimento Interno) 

Votação, em turno único, d6 Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos Ltda., para explorar serviço de radiodifusã"o._sonora em onda 
média na cidade de Floriano, Estado _do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Ney __ ~ão, em subs?~~ão_ à Comissão de EdJicação 

-4-'- -8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993,_ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(Incluído~~ Orden;~. d9 Dia, n~ lelm.Os do · (Incluído em Ordem do DiariOS-leri:ri.OS-do 
ar!. 375,VIII, do Regimento Interno) · arL 375, VIII, do Regimento Interno). 

Votação,-em turno único, do Projeto- de Decreto Legislativo Votação, em tUrno ·único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n' 264'93, na Cãmara dos Deputados), que aprova n•, de 1994 (n' 308193, na Cãniara dos Deputados), que aprova o 
o ato_ que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda.,_para __ ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de TlDl.bó Ltda., 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência moduladá. para explorar serviço de radiodifusão sonora em on4a média na ci-
na cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, tendo daâe d~ 'J'i-?lbó, Estado de Santa Çatar~. t~11-4o_ _ _ . . _ . 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador·Aureo ··Parecer fi.voi"ável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: Meira Filho; em substituição à. Comissão de Educação. 

- 1 o pronunciamento: favoráVel aci prójetó; _ 9 _ 
- zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos coucemenfes à propoSição PROJETO DE DECRETO LEú!SLATIVO N"9, DE 1994 

- 5- (Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
· arl 375, VIii, do-Regimento iri.temo) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIV<;J N' 49, DE 1993 
-V ~ta.Ção-. ·em~tUmO &UC-0, do PrOjeto de Decretp Legislativo 

(Incluido em Ordem do Diã-nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) n'9, de 1994 (n' 301193, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

ato que renova a concessão outorgada_ à Rádio e Tv Tapajós Ltda., 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo para explorar serviço de radiodifusãO de SOns-·e-íriiãgens (televi

n0 49, de 1993 (n° T/3/93, na Câmara dos Deputados), que aprova são) na cid-a® de Santarém, Estado do P~á, teD.dó ---
o ato que renova a permissão da Rádio Litorâ.l Ltda., para explorar Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Se0ador 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na c_idade Dirceu Carneiro, -~-m substituiçã~ à Comissão de Educação. 
de Osório, Estado.do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenárto,em substituiÇão à Comis- -·-~ -= 10 - -=----
são de Educação. ' PROJETO DE DECRETO LEúiSLATIVO N" 10, DE 1994 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favorá- (Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
vel ao proleto; ' ' art. 375, VIII, do Regimento Interno.) 

-- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo- Votação, em turno único, do ProjetO de Decreto Legislativo 
sição. n• 10, de 1994 (n' 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(Incluído em Or_dcm_do __ Oia,_nos ·termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) .. 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 52, de 1993 (n' 246/93, na Câmara dos Deputados),que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 

o ãtõ· que outorga "perniiSsão ã Fundação Pe. Uxbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
cõm.· fms eXclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur-
go; EstadO -d()Rio· Grande' do Sui, tendo · 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui-
ção à Comissão de Educação. - -- -

-1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo-
rável ao projeto; --- -

- 2° pro_num:iamento: Relato!'= Senador Meira Filho, pela 
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regularidade dos atos e procedimentos Goncementes à proposição. 

-H-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVÓ N" 11, DE 1!Í94-

. (Incluído em Ordem do bia nos termos do 
· art. 375, vrri, do Regimento Jnlefuo.) 

Votação, em turno único, do Projeto de ~ne::reto i;gislativo. 
n' 11, de 1994 (n° 265/93, na.CãJÍJara dos Deputados), q"e aprova 
o ato que renova a pei1Íl.Íssão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma
res para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, RelatOr: Senador 
Dirceu Carneiro, em' subStituiÇãO ã CoiniS.sãó de EdUcação. 

'' ':..12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA,TI\io NO !2. DE 1994 

(IrlólU.ído em Ordem do Dia nos termos do ' 
art. 375, Vlll, do Regimento Jnternó.) 

Votaç_ãO, en;t tumo único, do PrOjeto de Decreto Legi~Ia~ivo _ 
n' 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar serviço qe radi~fus_ão soi;tora em freqüência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres: favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Meira Filho, em substituiçãO à Comissão- dC Educação: 

.- 1° pronunciamento: favoráve~ ao pr~jeto;. . . 

Vale do Sapueaí -para executar se:r;viço de radiodifusão sonora eni 
freqüência modulada., com fins exclusivamente e · .rcativo's, na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tf .d0 

Parecer favorável, proferido em Plenário, .Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação . 

-16-

PROJETO DE DECRETO LI;QISLA tryo:~ 23, DE 1994 

(Em regime de Urgência, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regime: '·" Jnieino.) . · 

Discussão, em turno único. do-Projeto d~ Decreto Legislati
vo·n' 23, de 1994 (n' 327/93, na· Câmara dos·Dewtados), que 
aprova o atO que renova a conce:ssã"O outorgada à Rádio Monta ... 
nhês de Botelhos Ltda. para explorar setviço de radiodifusão Sono
ra em onda média na Cidade de Botelhos, Estado de l\1inas Gerais. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) · · 

-17-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA~ 16, DE 1994. 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336~ 1'b", do Regimento Interno.) 

Votação, em turno Unic_o,do Projeto ·de l.ei da Câmàra n° 
16, de 1994 (n' 2.248/91, na Casa, de. origem), que regulamenta o 
art. 236 da ConstituiÇ_ão Federal, dispondo sobre_ serviÇos notariais 
e de registro, tendo 

· · Pareceres 
- 2o pronunciamento: pela regularidade Qos atos, e proce

dimentos concementéS à proposição. 
· -.SOb n° 132, de 1994, da Comissão de Constítuifo;JuS-' 

· tiça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n 1 e 2 -. 
CCJ, de redação, que apresenta; · ~13-

PROJ]OTÇ>DEDECRETO LEGISU\nVO N' 18, D~ 1994 

(Incluído·em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno.) 
Votação, em t~o UriiCo,, do Projetq çle :pec~~o Législativo 

n' 18, 'de 1994 (n' 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RádiO -Araguaia Ltda. 
para explorar serviço -de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Araguaina, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorávCl, px:oferidO em Ph}náriO, Relator:_Senador 
Ca!IOs PatrOcínio, "eiti SUbstituição à Comissão de EducaçãO. 

-14-

PROJETODEDECRETOLEGISLATIVO N• 19, DE 1994. 

(Incluído em Ordem do Dia, nOs--termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno.) 

Votaç~~. em turno único, dQ.l2:ojeto de Decreto Legislativo 
n' 19, de 1994 (n' 254/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a conc-essão outorgada à TV Tocantins Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
Cidade de Auâpolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à ComisSão de Educação. 

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia noS termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno tíriico, do Projeto de pecreto Legislativo 
n' 24, de 1994 (n' 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 

-de Plenário, Relator: Senador Magno .Bacelar, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelare
jeição das Emendas noS .3 a 26, de Plenário. 

-is:. 
PROJETO DELEIDO SENADO N"27, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado _0° 

27, de 1991- Compleri:J.entar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3' do art. 192 da Constituição Faderal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências, tendo , _ 

Parecer favoráv_el, proferidO- em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em sUbstituição ã COinissão de Assuntos Econô· 
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerra
da a sessão. 

(LêvanÍa-se a sessdo às 18h20min.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 240, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação da 
competência que lhe foi outofgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 002604/94-9, resolve aposentar, voluntariamente, JAIR.O 
OLIVEIRA LEITE, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico 
_ao Processo Legislativo, Nível ill, Padrão 45, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso ID, alínea c, 
da Qmstit.uição da República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 186, inciso m, alínea c, 67; e 193 da Lei n° 8.112~ de 
1990,' bem assim com os arts. 34, § 2°, e 37, da Resolução (SF) n° 
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42. de 1993, com-proventos proporcionais ao tempo de serviço, obR 
serVado.o disposto ):10 ru;t 37, inciso XI, da ConstiWição Federal . 

. Senado·Fedoral, ·S de jvjpo de 1994. - Sénador llumberto 
Lucena. Presidente. · 

. · ATO DO DIRETOR-GERAL 
. . • . . N" 81, !>E 1994 

O 'oiretO:r~úêrãi do Senado Federal, no uso de suas atribui~
ções regulamentares e tencio em vista o que consta no Processo n° 
011433194-9, resolve: 

Art. 1 o Prorrogar, por 90 (noventa) dias, o prazo para a con-

clusão dos traPalhos da Comissão Especial criada pelo Ato do Di R 

retor-Geraln°28, de 1994. - -
Art. 2° Designar os servidores MARCOS CASTELLO 

BRANCO COU1'!NHO e WELLINGTON MUNlZ DE MELO 
FILHO para integrarem aquela ComiS'São . 

ArL 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publlcação. 
_Arl 4° Rev.ogam-se as disposições em _contrário. 

. Senado. Federal, 4 de julho de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. · · 
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SENADO FEDERAL 
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1- ATA DA 83• SESSÃO, EM 6 DE JULHO l>E 1994 
1.1 -ABERTURA - --

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.2- Avisos do Ministro da Fazenda 
- N" 1.309/94, de 4 do correirte, encaminhando informações 

sobre os quesitos constantes do Requerimento U0 207. de: 1994. de 
autoria do Senador Irapuan CostaJilnior. 

- N" 1.042194, de 4 do coxreute, encaminhando infonnações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n°--205, de 1994, de 
autoria do Senador João Rocha. 

- N" 1.043/94, de 4 âo cotte:nte, encll1lliDiilmdo lnfannações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento no 206,- de_ autoria 
do Senador Carlos Patrocínio. 

1.:.3- Requcríi.nento 
- N"· 545, de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 

solici.;u:f'do que Seja considera~o co!P-9 ij.cenÇã- Para tratamento de 
saúde, o periodo de 1 O a 17 do mês em curso. Aprovado. _ 

1.2.4 - DiscursosdO Expediente _ _ 
SENADOR JÚLIO CAMPoS - Danos morais causados 

pela programação televisiva à famflia brasileira. 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Fé na co~vivêucia 

harmoniosa da humanidade. Baixos soldos dos militares. 
SENADOR GILBERTO MIRANDA - Elogios ao Dr. 

Aloízio Campos da Paz Júnior por seu trabalbo-à frente do Hospi
tal Sarnh Kubitscbek. Situação crítica da saiide pública brasileira 
devida a persistente reduÇão-dos recursOs financeiros para o setor. 
Criticas ao Plano Real 

1.2.5- Comunicação 
-Do Senador Gilberto Miranda, referente a sua ausência do 

País, no período de lÓ a-17 do corrente. 
1.2.6-Apreciação de Matéria 
- Requerimeuto n• 536/94, de autoria do Senador José Sar

ney. lido em sessão anterior. Aprovado, após parecer de plenário 
favorável. 

1.2.7- Comunicação (Continuação) 
-Do Senador José Samey, referente a sua ausência: do País, 

no período de 2 a 8 do corrente. 
1.2.8-Ofícios 
- N" 439/94, da Liderança do PPR, de substituição de mem

bro em Comissão Mista. desdoada a apreciar a Medida Provisória 

n• 543/94. _ _ __ _ 
- N" 427/94, da Liderança do PMDB, de substituição de 

M-embro em Comissão Mista, destinada a emitir parecer sobre a 
Medida Provisória n• 543, de 1994. 

1.2.9- Comunicações da Presidência 
.,-DiSpensa da Ordem do Dia nos termos do artl74, do Re-

gimento Interno. . . . 
- Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 

horas, coln Ordem do Dia que designa. 
1.2.10- Discurs«Js do Expediente (Continuação) 
SENADOR JOSE EDUARDO- Promover e preservar a es

tabilidade político-jurídico-fustinlcional é tarefa primordial do Po
der Legislativo e condição prévia à retomada do crescliDenio eco
riõiiiioo. Criticas ao abuso na edição de medidas provisórias. 

SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder - Requeri
mento de infOrinações aO Ministro da Fazenda sobre a existência 
de vexba para a construção do Fórum da Justiça Federal em Per
nambuco. 

. SENADOR MARCO MACIEL- Visita do candidato à Pre
sidência da República, Senador Fernando Henrique Cardoso, ao 
Centro de Pesquisa Agropecuárfu. dos Cerrados - CP AC da Em
brapa, na manbã de hoje. . . _ . , . _ . 

SENADORA JÚNlA MARlSE - Criticas à retórica do Go
verno de combate aos aumentos abusivas de preços. 

SENADOR WILSON MARTINS - Denunciando o caráter 
imotal e ilegal das investidas do atual Governador do Mato Grosso 
do Sul junto à jornalistas, prefeitos e vereadores para cooptar 
apoio para seu sucessor no cargo. 

- SENADOR NABOR .fUN:IOR - Exame crítico do Plano 
Real, em particular, no que tange aos salários dos trabalhadores e 
ao frouxo combate à majoração dos preÇos. -- _ 

. SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Remarcação 
de Pi'eços e jtiius de 12% ao mês colocam em risco o sucesSo do 
Plano Real. 

SENADOR ODACIR SOAREs- Divulgação do Programa 
de Ação, 1994, do Ministério ôo Bem-Estar SociaL · -

1.2.11- Comunicação da Presidência 
-Cancelamento da sessão do Congresso Nacional co_nvoça

da anteriormente. 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA Sll.. VA MAlA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORJAN AUGUSTO OOVI1NHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1.2.12- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
13-ENCERRAMENTO 
2-RETIFICAÇÃO 
Ata da 19" Sessão, realizada em 25-1-94. (Republicação) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

hnpresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 
Semestral ------- R$23,53 

Tiragem: 800 exeniplares 

3-MFSA DIRETORA 
- -4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5-- C<YMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
TES 

Ata da 83a Sessão, em 6 de julho de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Chagas Rndrigues, Lucídio Portella e Gerson Camata. 

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

César Dias - Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho
Coutinho Jorge- Espetidião Ami.n - Francisco Rollemberg - Ger
son Camata c:: -Gilberto Miranda -Humberto Lucena -Iram Sarai
va- João Calrnon- João França- João Rocha- Jõnice Tristão
Josapbat Marinho- José Eduardo- José Fogaça- José Ricba
Júlio Campos - Júnia Marise - Lourernberg Nunes Rocha - Louri
val Baptista- LUcíclio Portella- Mansueto de Lavor- Marco Ma
ciel - Marlpéé Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor 
Júnior- Ney Maranhão - Odacir Soares - Pedro Simon-~un, 
do Lira- Re,Ofualdo Duarte- Ronan Tito- Wilson Martins___ -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecinJ.ento de 36 Srs. S_enadoxe_s_._Hayendo nú-
mero regimenta4 declaro aberta a- sessão. - -- - -

Sob a proteção de Deus, :iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1• Secretário proCederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DO MINISTRO DA FAZENDA 

N• 1.039/94, de 4 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento no 207. de 1994, de 
autoria do Senador Irapuan Costa Júnior; - - - -

N" 1.042/92, de 4 do corrente, encantinhando infonnações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 205, de 1994, de 
autoria do Senador João Rocha; e 

No 1.043/94, de 4 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 206, de 1994, de 
autoria de Seriador Carlos Patrocíriiõ:--- -- -- -----

As informações forám.' êlicatninbaclas, em cópias, 
aos requerentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário. 

É lido o seguinte 

_REQUERIMENTO N" 545, DE 1994 

Nos termos do disposto no artigo 43~ inCiso I. do Regimento 
Interno, requeiro seja considerado licença para tratamento de saú
de. conforme atestado médico anexo. o período de 10 a 17 do mês 
em curso. 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1994. - Senador GilbertO 
Miranda Batista 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento está devidamente instruíd_o com atestado médico, de acordo 
com o previsto rio art. 43, I. do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Passa-se à lis-

ta de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 
O SR. JÚLIO _CAMP_QS (PFL- MT. Pronuncia o seguin

te discurso.) - Sr. Presidente, Sr'' e Srs. Senadores, a qualidade 
técnica e artística da televisão braSileira tem sido universalmente 
reconhecida. A exportação _de telenovelas e documentários para 
nações de todos os-continentes, por exemplo, realizada por mais 
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de uma dezena das grandes redes nacionais de emissoras, tem con
tribuído para trazer divisas para o País e, talvez o mais importante, 
para divulgar uma imagem mais apropriada do País, do nosso grau 
de desenvolvimento e maturidade tecnológica, bem como de nossa 
riqueza artística e cultural Num tempo em que, nos noticiários do 
Primeiro Mundo, nosso Brasil s6 aparece em matérias de cunho 
sarcástico ou-mesmo pejorativO, essa realização não dCve serdes
prezada. 

Essas inegáveis qúatidades não nos devem fazer esquecer .. 
porém, os excessos de Iicenciósidade e de violência veiculados por 
certos programas e peças publicitárias, que vêm, nos últimos tem
pos, chocando as consciências mais sensíveis aOs problemas da 
degradação dos costullles em nosso País. Claro está que há tam
bém pornografia generalizada em jornais, publicações, peças tea
trais, filmes, outdoors etc., mas o que toma insuportável essa fran
ca libertinagem nos meios de comunicação de lriassa. como o rá
dio e especialmente a televisão, é o fato de que as suas transmissõ
es entram em nossas casas, no reces_so dos nossos lares, atingindo 
nossas famílias - notadamente nossas crianças - e agredindo nos
sos valores morais de pais e educadores. 

o mais trágico é que essa invasão das casas da família bra
sileira pela vilania e pela imornlidade ocorre até em horários matu
tinos e vespertinos, duninte a programação dita infantil, quando os 
pais estão ausentes ein suas- oc:upações cotidianas de serviço e não 
podem controlar aquilo a que os filhos assistem. Sabemos que a 
maioria das cri.anças passa diariamente- Varias horas diante dos 
aparelhos de televisão, a tal ponto que esses aparelhos já são ar
nhecidos pela alcunha de "babás eletrônicas". Essa designação; 
mais que seu aspecto jocoso, cOlitêitl WfiClaro indício do papel de
cisivo que a televisão tem hoje na fomlação das novas gerações. 
Se o -que recebem dessa "ama-seca" é o lixo que temos constatado 
nos últimos tempos, não será de se smpreender que passem a ado
tar comportamentos anti-sociais, iinorais e aétiCos, porque-os es..: 
forços educativos dos pais e das escolas serãO iirúteiS -diante da 
força dos maus exemplos apresentados como uma coisa nab.Iral ou 
normal. 

O Sr. Gerson Camata- V. Ex" me Pexmite um aparte? 
O SR. JÚUO CAMPOS - Pois riãó, Senador Gerson O-

mata. ~ 

O Sr. Gerson Camata - Senador Júlio Campos, acompa
nho seu discurso com o interesse que a importância do assunto re
quer. Raramente o tema é abordado nesta Casa e até no COngresso 
Nacional. Parece-me que as pessoas têm medo de fazê~IO. Há pou
co tempo, a Coofederação Nacional dos Bispos do Bra5il produziu 
um documento sobre esse assunto. Todos- educadores., famílias
deveríamos refletir sobre ele. Percebe-se que se trata da evolução 
tecnológica e, acima de tudo, da evolução artística que a televisão 
brasileira alcançou. V. Ex• deve lembrar-se- éramos Parlamenta
res na época- que, em 1974. a discussão do Congresso Nacional 
girava em torno do fato de os enlatados estrangeiros iD.vadirem a 
televisão brasileira. Hoje, são os videoteipes brasileiros que inva
dem as estações estrangeiras. Revertemos o quadro. Talvez. moral 
e eticamente, não tenham caminhado jontos a qualidade técnica e 
artística e a preocupação de formação cultur.il e educativá da so
ciedade brasileira. DiZem que Einstein falou -já Ouvi Várias vezes 
a citação. nunca tive Oportunidade de vê-la escrita-. já no final de 
sua vida. que dois perigOs anieaçavam o futurO da ~dade- e, 
no final da vida dele? a televisão -ainda era incipiente, em preto e 
branco. com a imagem ruim: a televisão e a bomba atômica; e, se 
ele pudesse destruir um, destruiria 1Ctelevisão. Se Einstein, que 
não foi um dos homens mais ignorantes e incultos da Humanidade. 
já" Iiaqrieia épocã disse isSo; esta _é _uma reflex3:õ que deve ser feita 
por todos. Acredito que. tanto nos Estados Unidos como em vários 

países da Europa, os donos de estações de televisão puderam esta
belecer um código de ética, pelo qual eles mesmos zelem, para que 
haja alguns limites nessa arma poderosa que invade as casas e que 
pode levar bons exemplos de comportamento humano, pode levar 
cultUra, pode levar educação, mas que pode também levar a des
truição moral do ser humano. Essa reflexão deve ser feita também 
por parte do Governo. porque os canais usados para transmissão. 
na verdade, pertencem à sociedade brasileira; eles são cedidos pelo 
Governo brasileiro. Acredito que, cada vez mais, a comunidade, os 
brasileiros, os telespectadores devam criar também instrumentos 
atiavés dos quais possam guiar as estações de televisão a produzi
rem programas que melhorem a qualidade cultural, a qualidade éti
ca e a qualidade moral do povo brasileiro. V. Ex" deve observar
desculpo-me antecipadamente se me alongo um pouco no aparte
que freqüentemente vemos produções de teatro na televisão - es
sas telenovelas brasileiras, muitas das quais fazem sucesso no ex
terior- em que todas as pessoas corretas são chatas e todas as pes
soas marginais são eXtren:iamente agradáveis; todo sacerdote - e 
disso houve uma reclamação de um bispo- é apresentado como 
um glutão. quando não um tarado sexual. Ou seja. é a quebra do 
princípio da religiosidade e do padrão moral Todas aqueles que se 
dão bem na vida não são-casais regul~ nem os filhos também o 
são. Quer dizer, tiansmitem para a sociedade um exemplo falso do 
que é a vida. fazendo com que as crianças. desde pequenas, enten
dam que ser correto e honesto não é bom, mas ser trapaceiro é o 
que leva uina pessoa a ir em frente na vida Essas colocações que 
V. Ex" faz deveriam ser até objeto- acredito eu -de um seminário 
amplo a riível naciOnal, seguido ae um esrudo e uma reflexão mui
to profundos sobre essa matéria. Sciá que- isto que -está acontecen
do no Brasil nos dias de hoje. esse relaxamento dos costumes mo
rais e éticos. que é visto Sempre no lado político, mas acontece em 
todos os segmentos da sociedade brasile~ já não_ é fruto desse 
trabalho deletério- do carát.er e dos princípios morais qUe está sen
do feltõ lentamente? Esta é uma pergunta que deveria nos cotiduzir 
à i-eflexão, ao pensamento, à fala e à discussão, como V. Ex" faz 
na tllrde de boje. Muito obrigado. 

O SR. JÚLIO CAMPOS...: Muito obrigado, Senador Ger
-sOO Camata. Incorporo com muita honra o aparte de V.- Ex- ao 
meu ptóriunciamento e tenho certeZa absoluta de que esse assunto 
é de real importância para o futuro do Brasil. 

Estou falaodo de cátedra, tendo em vista que a minha famí
-lia é coil.Cessionária de emissoras de rádio e televisão no meu Esta
do e temos procurado, dentro das limitações de um concessionário 
a nível estadual, evitar essa situação de vexame que a maiorià dos 
programas das nossas emissoras de televisão tem levado às famí
lias brasileiras. 

Continuando, não será Justo, no-entanto, Colidenar-se por 
omissão os pais que deixam os filhos aos cuidados da "babá ele
trônica", vez que, nos dias de dificuldade econômica em que vive
mos, não se pode prescindir dos ganhos salariais somados dos côn
juges para o sustento dos lares. Não nós esqueçamos tampouco~ 
Sr. Presidente, do lastimável fato de que, por razões que levaría
mos vários prorrunciamentos a discutir, em nlllllerciSOs-lareShá um 
só progenitor a zelar pela faniilia e a prover_ seu sustento. Pàis e 
n;tães simplesmente não podem supervisioriai pessoalmente a tele
visão a que seus filhos assistem, até mesmo porque estes sempre 
poderiam ir à casa de_ vizinhos e mpigos, cujos pais fossem menos 
vi_gilantes, se_ os s_eus resolvessem limitá-la ou_ proibi-la em casa. 

Não, sr-s e Srs. Senadores! É à sociedade como mn todo, 
em particular a suas instituições mais diretamente ligadas à educa
ção e à moral, que cabe essa função de vigilância, de preservaçãO e 
guarda dos seus valores fundamentais. -Se,. Como sociedade, não 
reagirmos coletivam.ente; se. através de instituições como governo, 
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igrejas, associações de pais e mestres, sindicatos? classe política, 
não se manifestarem a voz e a indignação da sociedade, então esta
remos perdidos. Pois será esse o sinal definitivo e inequívoco de 
que as aberrações que insistimos em condenar terão passado a ser 
are~ a normalidade e o Direito. - -- -----

Tenho viajado muito, nesses últimos dez anos da minha 
vida. por várioS países-·do mundo, e nunca vi. em nenhum país por 
onde já passei- são mais de 20 ou 30 nações que conheço-, ne
nhuma de suas emissoras de televisão prestar os·-desserviços em 
termos de moral e cívica que presta a televisão brasileira. Em qual
quer país do mundo, vemos programações que ensinam o cidadão 
a trabalhar, a defender a sua saúde, a sua higiene e a sua cultura. 
Aqui no Brasil. isso não acontece; poucos-programas são dedica-
dos a esses assw:rtos. _ _ _ _ _ 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. &" !lDl aparte? 
O SR- JÚLIO CAMPOS - Concedo o aparte a V. Ex". 
O Sr. Gilberto Miranda -Nobre Senador Júlio Campos, 

congratulo-me com V. Ex" pelo seu pronunciamento de hojé e pa
rabenizo também o Senador Gerson Camata pelo aparte que fez. 
Penso que cabe a nós, do Congresso Nacional. tomarmos uma de
cisão. Hoje, há sobre a _m~ matérias refe:rei:ites -à conceSsão de 
várias rádios. Aqui, servimos s6 para dar as coriCessões para rádios 
e para emissoras de televisão. Se se fizesse t.iinci CPI para averi
guar como as rádios e as emissoras de televisão são u~izadas, te
nho certeza de que boa parte dos canais de televisão do País teria 
sua concessão cassada e não renovada nos próximos anos. Por que 
não poderíamos- ter aqui uma Comissão Permanente ou uma Cõ~ 
missão Mista para avaliar a performance da televisão brasileira? 
A televisão brasileira, como disse V. Ex', é de excepcional quali
dade. Hoje, ao invés_ de comprarmo~·- v~d~Os enWaclos pãra 
todo o mundo. Trata-se de uma fonte de divisas que entram no 
País e geram emprego~ mas. por outro lado.- DóS, a classe política 
abordada por V. Ex\ somos completamente omissos nesse sentido. 
Político teoi medo de dono de televisão. O pol:ftico concede o ca
nal de televisão, vota favorável aqui e, na hora, morre de medo. 
Não há quem tenha coragem de enfrentar um canal de televisão, 
com receio de que este venha a mexer na sua vida e descubra algu
ma coisa. Poueç:s são os que têm coragem de enfrentar, e, quando 
o fazem, são.-arrasados. LamentaveJmente. o projeto de lei da ún~ 
preusa con1Ínua na Câmara parado, dormindo tranqililo. Nós aqu~ 
como disse V. Ex-, deverlam.os olhar com mais cuiQado e acompa
nhar o que se passa na televisão-brãsileka, porque ela ajuda a for
mar esses garotos de 2 a 5 anos de idade. Hoje, _quando ~ersa~ 
mos com os nossos filhos pequenos ou com fllhos de amigos, a 
smpresa é brutal no tocante ao conhecimento e à ~torÇão dos fa
tos que se verificam na cabeça_ dessas ctj.anças. pelo que vêem na 
televisão. Falou bem o Senador Gerson Camata quaudo disse que 
há, hoje. uma gi'allde distorçãO eni relação aos conceitos morais: a 
certa altura, constata-se que a população está torcenâo para que 
aquele bandido, aquele marginal, o mais mau caráter da novela, 
triunfe. Como sabemos,_ para elaborar o final dessas telenove~_._ 
são feitas pesqiiiSãS para examinar-se o que a população quer, e--o 
final, de um modo ou de outro, acaba sempre agradaudo à popula
ção. É uma forma de garantir a audiência da próxiiila novela da
quele canal de televisão. Creio ser til® iSsO- muito ~ responsabili
dade da classe política. Por isso mesmo - e aí vafuma sugestão~ 
um alerta -julgo recomendável criarmos u:ma comissão perma~ 
nente para acompanhar, ano a ano? a maneira como está sendo uti
lizada a concessão, e avaliar se a mesma merece ser renovada ou 
não. Esperar o prazo que damos, que é de 15 anos, é um absurdo! 
Por que nãO renovar-e aéõmpanhar anuahnente? Não--se dá~ 
concessão de 15 anos para ninguém, para nada Muito obrigado, 
Senador. 

O SR- JÚLIO CAMPOS- Continuando, Sr. Presidente: 
É fato que nossa sociedade tem dado mostras de degradação 

moral e desagregação sOcial que transcendem. em muito, essas 
práticas e idéias dísSenúnadas pela televisão. Ai estãO os escânda
los examinados pela Comissões Parlamentares de Inquérito de PC 
Farias e do Orçamento; aí estão as notícias de envolvimento da po~ 
lícia, de políticos e de membros do Judiciário com a contravenção 
do jogo do bicho e com o crime do tráfico de entorpecentes; aí está 
o descaso generalizado com o direito alheio, patente em nossas 
ruas sujas. no trânsito ultraviolento das nossas cidades e e~ 
nessa ética da vantagem chamada ''lei de Gérson". A reação popu
lar a alguns desses casos, porém, que chegou ao extremo de depor 
de seu cargo e honra um Presidente da República, é o sinal de que 
os vícios apontadOs não constitUem uso da maioria, de quem nem 
tudo está perdido, de que há esperança. 

Também é importante denunciar-se aqui a falácia dos que 
afumam ser a televisão um mero espelho ou janela da realidade, 
que somente apresenta os fatos como são, sem seleção e sem jUl
gamento. Em sua totalidade, o real é incaptnrável; mostrá-lo sem
pre implica uma escolha, um juízo. O mundo não tem somente seu 
lado "cão", mas nossa televisão tem_continuadamente optado pela 
face niá; torpe e grotesca da realidade. Mas tampouco se deve pen
sar que estou propugnando uma televisão ad usmn Delphini. ex
purgada dos dramas humanos profundos e da realidade por vezes 
dolorosa. O impacto das imagens da guerra e da fome na Somália 
ou na Bósnia, por exemplo, tem inegável papel no despertar da 
conSciência e da solidariedade dos povos para os problemas uns 
dos outros. Uma televisão de fantasia seria iguahnente da.Iiosa, a 
própria instauração do Grande lnuão de George Otwell. 

Felizmente, a sociedade tem mostrado que não está aceitan
dO passivamente esse estado de coisas. Já no início do ano passa~ 
do, como bem relembrou aqui o eminente Senador Gerson Cama~ 
ta, três artigos do Cardeal Primaz do Brasil, D. Lucas Moreira Ne
ves, publicados nos mais importanteS jotnais brasileiros. alertavam 
a população para o problema. A repercussão das palavras do Car
deal, expressa em artigos dos autores mais diversos nas semanas 
que se segu~ constitui a manifeStação mais eloqüente do repú
dio nacional ao império do mau gosto e da depravação que a tele
visão nos vem impondo--:-

A repercussão não se limitou a ri:teras discussõ~ em jornal. 
Aqui mesmo, no Senado Federal, houve mn princípio de ação no 
sentido de se estabelecer, para os meios de comunicação, uma re
gulamentação que, sem fazer ressuscitar a censura, -atendesse aos 
interesses de limitação responsável da liberdade de imprensa, obe
decendo, a um tempo. aos ditames do art. so, inciso IX. e do art. 
221, inciso_IV. ô.a Constimição. 

O Sr. Odacir Soares-Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR- JÚLIO CAMPOS ., Honra-me conceder o aparte a 

V. Ex", nobre Senador. · 
O Sr. Odacir Soares- Senador Júlio Campos, estava eu 

refletindo não ;t~as sobre o discurso de V. Er. mas também so~ 
bre o aparte feito pelo Senador Gilberto Míranda, quando dizia S. 
Ex• que nós precisaríamos ter no Congresso uma comissão que se 
voltasse para a discussão do problema das comunicações e, talvez. 
particularmente, para o problema da televisão brasileira. Em pri
meiro lugm:. gostaria de dizer que exíste a Comissão de Educação, 
que tem competência para discutir essa questão em caráter-perma
nente, abrangendo o ponto fundamental, o das concessões. De cer
to modo, concordo com a abordagem feita por V. ~. ~ respeito 
desse tema, observando que, na realidade, com essa "globaliza
ção", com a criição das grandes redes de televisão, quatro ou_ cln
co redes de te}e_visão. o caráter regi o~ da televisão. ou seja, a cul-
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tma do nosso povo, a cultma regional, ficou pata o segundo plano. . O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De fato, V. 
Na legislação própria de rádio e de televisão, principalmente desta Ex" rnramente vem à tribuna e freqüentemente esti aqui na Mesa 
- e parece~me ser esse o enfoque principal de V. Ex- -. não temos dos trabalhos. Apenas pediria a V. Ex- que não concedesse mais 
hoje. nem nos decretos de concessão, nem nos contratos que aces- apartes, pois alguns têm sido longos, dada a importância da maté
soriamente são firmados entre o governo e os concessionários, ri_a._ Na medida do possível, pediria que V. Er resumisse suas con
uma divisão na programação que respeite as questões regionais do siderações, ou, se pennitisse apartes, que eles fossem curtos, para 
nosso País. Temos uma televisão feita basicamente em São Paulo que outros oradores não se sentissem logrados. 
e no Rio de Janeiro, em função da cu1tma e do perfil sociológico O Sr. Mauro Benevides-Permite-me V. Ex" um aparte? 
desses dois Estados, que termina violenrando todo o resto do País. O SR. JÚliO CAMPOS - Com muito prazer, ouço o no-
Considerei interessante a observação do Senador Gilberto Miran- bre Senador Mauro Benevides. 
da, pois entendo que, se quisCilllos discutir com seriedade o pro-· O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Júlio Campos, 
blema da comunicação de massas no Brasil, tanto na Câmara estarei atento à recomendação da Presidência e jamais deslustraria 
quanto no Senado temos os instrumentos adequados para isso, que o brilhante pronunciamento de V. Exa, alongando--me em conside
são as comissões próprias. Nessas comissõeS, :POderemos inclusive rações sobre essa matéria em torno da_qual V.&:-, com exttaorcli
criar subcomissões: uma subcomissão da televisão brasileira,. uma nária sapiência, se manifesta com o apoio solidário de vários_Srs. 
subcomissão do rádio brasileiro. E, do pouto de vista de não se Senadores. Quero apenas lembrar que o Senador Marco Maciel 
violentar a cultura regional, o rádio protege e preserva melhor essa apresentou - salvo engano, ontem - um projeto de resolução alte
cultma, na medida em que é feito praticamente de cidade a cidade rando o Regimento do Senado. Nessa proposição, o nobre Líder 
deste País, principalmente hoje, com a fre<J!iêJi.cia modulada. Já do PFL admite a criação da Comissão de Ciência e Tecriologia. 
ouvi muitas vezes SenadoreS e Deputados-manifestando-se contra_ Neste instante, em que o debate que V. ~ trava nesta Casa se al
o horário graruito de rádio e televis-ão durante as campanhas eleito- teia. de forma a que se dê um enfoque particularizado ao problema 
rais. fazendo pronl.uiciarileotos Ciue.. a meu ver, _procuram agradar das com_tm.icações. eu me permitiria até emendar. juntamente com 
aos donos de televisão. Sou político, Senador pela segunda vez, fui V. Ex", o projeto de resolução ·do Senador Mareo Maciel, instituin
Deputado Federal, exerci outros cargos públicos, fui Prefeito, e en- do a Conrissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia. Dessa for
tendo que, ao criarmos o horário gratuito de rádio e televisão, ao ma, buscaríamos exemplo na própria Câmara dos Deputados, que 
criarmos, durante a Constitufute, o Diário da Constituinte, ao tem wri órgão com eSsa estruturã., e aproveitaríamos a oportup.a re
criarmos, durante· o Congresso Revisor, o Diário da Revisão; ena- formulação regimental proposta pelo Líder Marco Maciel. E uma 
mos veículos adequados à manifestaçãó -:ao Paf-IãineD.to. que não stígestãO. V. Ex- pode preparar a emenda e ser o primeiro subscri
deixa de ser wna manifestação do povo brasileiro, na medida em tor; eu reivindico a segunda assinatura dessa alteração. Canse
que somos eleitos pelo voto direto e l.DlÍveisal Mas já ouvi 1n'6me- qüentemente, daremos uiq realce, ~ _preeminência natural _ao 
ras vezes Senadores e Deputados posicionandctSª--corifrãiiaiD:eiife problema das comunicações nO âmbito do Senado Federal. 
ao horário gratuito de rádio e televisão, cOnsiderando-o até anttde- O SR. JÚLIO CAMPOs -Muito obrigado, Senador Mau
mocrático. Ainda em relação ao aparte do Senador Gilberto Miran- ro Benevidçs. acato com muita satisfa.Çãô~ã.-sugestãO de fazermos 
da, repito que temos no Con&resso um instrumento adequado para uma emenda ao anteprojeto do Senador Marco Maciel.,. no sentido 
se discutir essa qUCstãó? que é reaJmente séria,. principalmente com de transformar a Comissão de Ciência e Tecnologia em Comissão 
respeito à televisão. Penso que devemos ter aqui posmras sinceras. de Comunicação, Ciência e Tecnologia, para analisar com mais 
Se queremos realmente discutir o rádio e- ã televis3.o déntro de um profimdidade os assuntos da comunicação brasileira. 
pressupostq•eminentemente nacional, de Brasil. de Proteger o País, Senador Odacir Soares, sobre esse assunto falo de cátedra, 
o nossç povo, a nossa gente... _ porque o grupo empresarial de minha família é concessionário de 

O SR. JÚLIO CA.M:POS .:.. Ã nossa juvenmde, princtpal- canais de rádio e televisão e, no contrato entre o concessionário e 
mente. · · o 1\.'!inistério elaS Colllllliicaç&:s; há uma cláusula que obriga as 

O Sr. Odacir SOares ..:.. Exata.l:D.ente! ... devemos ter um emissoras a gerarem diariamente, pelo menOs; de 20% a 25% dos 
comportamento também global, ou seja, temos que analisar a horários com prog:nnnação local. No entlurto, ninguém cumpre 
questão globahnente, com todos os seus aspectos-, tendo coragem: eSSa detei;minação. As redes dific:ibD.ente abrem espaço para que se 
para enfrentar esse problema; e que sejã. um enfr_~~to trans- possa cumprir a legislação. Nós temos concessão da TV Bandei
parente. que não estejamos aqui com posições para efeito externo. rantes, que permite ao concessionário estadual apenas uma ou 
De modo que. feitas estas observações, gostaria de. cumprimentar duas horas por dia para os noticiários loc3i.s; oU seja, daS Vinte ho
V. Ex" pela oportUnidade do debate desse tema, cofarizando-o .as de programação, feriamos que ter cinco hot;lS de progrnrnação 
como mn dos mais sérios do nosso País. É uma questão que preci- local. Entretanto, isso não acontece. 
sa ser discutida sob todos os seus aspectos, psiCõssocial, legal, téc- _ :N"os próprios meiOs televisivos, falou-se na ~ do 
nico. dos instrumentos adequados para se materializar a televisão e Código de Etica da Associação Brasileira de Emissorãs de Rádio e 
o rádio. Peço desculpas a V. Ex" se me alonguei e se, talvez, co- Televisão-ABERT, elaborado em 1991 enunca:postoempnltica. 
mentei de maneira inadequada essa questão que V. Ex:'" tão bem De lá para cá, no entanto, pouco progresso transpareceu; conti
aborda nesta tarde. nuarri-a ser veiculados programas contendo, sub-reptícia ou escan-

0 SR. JÚLIO CAMPOS - Foi muito eSclarecêdor o co- -caradamente, mensagens das mais nocivas à saúde moral do raís. 
mentário de V. Ex*. Penso que esse asstmto merece ãté umi pràr- -Sr. Presidente e Sri. -seiicidores, sÕu um ~~sigente defen
rogação do tempo por parte da Mesa, porque nós, que somos sor da liberdade de expressãO e :úriciativa Acredito que a _livre 
membros da Mesa Diretora do Senado, temos Condição de falar cqnçorrênCiil seja o nielhor meio para Se obter qualidade em qual
apenas uma vez por ano. Estou há seis meses aguardando esta quer área da vida humana organizada. Não poSSO~ contudo, deixar 
oportnnidade e pediria a condescendência do nobre Presidente de reconhecer que, nesse campo da progrnrnação televisiva, a lura 
para que o 1 o Secretário, que fica lá no subsOlo trabalhando até as furiosa pelos índices de audiência tem levado à (pleda geral da 
22h. hoje _tenha pelo menos mais dez minutos_ para expor o seu qualidade do que assisfunos nas telas, devido à concessão, dos res
ponto de vista com relação a esse tema. 
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ponsáveis pelas emissoras, ao gosto fácil do sensacionalismo e à 
curiosidade mórbida pelos baixos instintos do ser humano. A livre 
concorrência na TV, nas palavras do jornalista Fernando Pedreiia, 
em artigo publicado em o Estado de S.Paulo, no dia 31 de janeiro 
passado. "puxa inexoravelmente para baixo". Tomando a citar o 
mesmo articulis~ é preciso exigir dos profissionais de televisão 
"menos ganância e um pouco mais de eficiência e decência". 

Na luta pela preservação dos valores morais da nossa cultu
ra, uma sugestão a se considerar seria o retomo ãó currículo das 
escolas da disciplina de Educação Moral e Cívica. A televisão po
deria muito bem ensinar aos brasil.ciros Educação Moral e Cívica, 
coisa que hoje está superada no conceito da modernidade, lamen
tavelmente. É preciso desvincular essa cadeira do aspecto do lou
vor cego ao Estado autoritário, como ocorreu nos regimes passa
dos, que implantaram a sua obrigatoriedade. Essa é a impressão 
que, muito justa:.mente, aimla ilupregna a memória das gerações 
que tiveram que cursá-la, e que precisamos mudar. A Educação 
Moral e Cív~ qiie julgo poder ser implantada atiavés das emis
soras de rádio e televisão, seria uma educação para a cidadania. 
para a vida em sociedade, para o respeito aos direitos e cOstumes 
do vizinho, para a aceitação do direito à diferença. Com toda certe
za,- uma educação para a resistência a ·qualquer agressão a esses 
valores que constituem a essência da nacionalidade e da ética pú
blica e privada, que deve nortear a ação de todos. 

O mesmo tipo de equívoco que levou à abolição da Educa
ção Moral e Cívica das salas de aula do primeiro e segundo graus 
pode ser constatado no desaparecimento do C1.Il"l'ÍCulo universitário 
da disciplioa Problemas Brasileiros. Ora, Srs. Senadores, que são 
os estudantes de Divel superior se não Os homeris e mulheres que 
estarão amanhã.. nos Diveis mais elevado_s, às voltas com a respon
sabilidade da solução das problemas deste País? ~ao é absurdo 
excluir da sua carga horária a IXJSsibilidade de toniar conhecimen
to desses problemas, que são tantos, e de discuti-los desde a facul
dade'? Os jovens que não têm inculcada em sua coilsciência ã im
portância dos valores básicos do ser brasileiro, nem são apresenta
dos à reflexão madura das gi'andes questões nacionais, são vítimas 
fáceis dos cantos de sereia da libertinagem. 

Por isso,. Sr. Presidente, Srs. Senadores, sugiro que fãÇa" 
mos, i.mediata:niente, uma reviSão de todas as concessões de rádio 
e televisão,.. e também, principalmente, que convoquemos os Srs. 
dirigentes e proprietários das seis redes nacionais existentes no 
País para que faÇã_rii_ri:ma. política- em prol da cida.dariiã. da moral e 
da integridade do nosso País. 

O Sr. Marco Maciel- V. Ex" me permite um aparte, nobre 
Seuador Júlio Campos, 1• Secretário desta Casa? 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Pois não. Ouço V. Ex". 
O Sr. Marco Maciel - D~o. nobre Senador Júlio Cam

pos, inicialmente, cwnprimentar V. E~ pelo discurso estudado, re
fletido, que traz à consideração da Casa. V. Ex• toca em tema ex
tremamente polêmico, mas absolutamente indispertsâvel Aliás. 
esta é uma questão que tem sido recorrente aqui nesta Casã.: o pa
pel dos veículos de comunicação social. que, como V. Ex- salien
tou, no Brasil têm uma altíssima qualidade técnica, a qual não ob
servamos até em alguns países do PrimeirO Mundo. Eu diria, sem 
exagero, que a televisão brasileira, sob_ o poJ'!tO_ de vista técnico! é 
certamente melhor do que a televisão dos países da Emopa. A tele
visão brasileira concorre no mesmo nível com a televisão norr.e
americana, que, talvez, não tenha a criatividade que tem a televi
são brasileira- Aliás, ewn traço do nosso cará.ter sermos ex_t:rema
mente criativos. Há quem diga que isso é prOduto da nossa raiz la
tina. Se, de um lado? estamos muito bem sob o ponto de vista téc
nico, tecnológico, se temos redes nacionais que funcionam extre
mamente bem, tanto de televisão quanto de rádio - penso que são 

talvez únicas no mundo, sobremdo se considerarmos a extensão do 
nosso tenitório e a qualidade de imagero que é veiculada atiavés 
de satélite -. se ttldo isso é verdade e é IXJSitivo, temos que ques
tionar muito a natureza da programação, o nível e a forma de vei
cu!ação de matérias, além da própria componente moral que es!«ia 
eveutnal.mente nelas embutida, sobretudo no que diz respeito às 
novelas. Entendo que está em tempo de pensarmos, de cogitarmos 
essa questão. Há cerca de um ano, numa reunião do Colégio de Lí
deres, o atual Líder do Governo, Seuador Pedro Simon, sugeriu 
que fizéSsemos uma comissão de alto nível, composta obviamente 
dos diferentes partidos, com o objetivo de tentar estabelecer linhas 
de ação com relação ao tema para que, de alguma forma, pudésse
mos daí extrair alguns princípios que viessem a em.basar um proje
to de lei. Posteriormente, pOr motivos óbvios, ·essa questão não foi 
à frente; parece-me que até o pedido da eriação dessa comissão 
chegou a ser formalizado. mas não se chegou a constituí-la por fal
ta de continuidade no debate da matéria. Era um debate sempre le
vantado na reunião de Líderes. Posteriormente? confotme lembrou 
o nobre Líder do PMDB, Senador Mauro Benevides, tive oportu
nidade de oferecer à consideração da Casa um projeto de resolução 
visando a criar a Comissão de Ciênciã e Tecnologia. Agora, o Se
nador Mauro Benevides propõe que, a eXemplo da Câmara dos 
Deputados, essa Comissão passe a se chamar Comissão de Comu
nicação Social, Ciência e Tecnologia. Seguiríamos, então, o para
digma da Comissão da Cãmara dos Deput!dos fazeodo a mesma 
coisa que a nossa homóloga. Entendo que devemos tomar essa 
questão como um tema que venha a ser objeto de análise aqui na 
Casa,. a fim de que possamos dar continuidade ao discurso que V. 
Ex" profere nesta tarde. Espero que não fiquemos apeuas no dis
curso de V. Er, um discurso estudado, trabalhado e que ficará re
gistrado nos Anais como subsídio para esse tema. Seria ini'portante 
que as palawas de V. Ex" se convertessem em realidade e que elas 
tivessem seqüência, que elas se movessem na ctireç.ão de produzir
mos decisões concretas. Creio que é isso que a sociedade-espera de 
nós, legisladores. Aproveito a oportunidade para, ao concluir o 
meu aparte- que. infelizmente, já vai longo -, dizer a V. Ex• que o 
instante é muito apropriado. Por quê'? Porque estamos entrando, eu 
diria, sem exagero, numa nova fase da política brasileira. Com a 
implantação do Real, um plano econômico que foi aprovado pelo 
Congresso, que se converteu num plano da sociedade, que está 
tendo boa receptividade com o esperado sucesso das ):Xllíticas de 
combate à inflação, a idéia que tenho é que possamos fazer com 
esse plano algo maior do que uma mera reforma monetária: espero 
que ele consiga produzir transformações culturais outras na socie
dade. Eu diria que o combate à inflação traz uma questãO que con
sidero muito iniportant.e: aS condutas em nosso País. No momento 
em que se tem inflação alta, como é o caso brasileiro, de alguma 
forma, o efeito dessa inflação gera o que V. Ex• citou, isto é. a "lei 
de Gérson n. Como a taxa é muito alta, todo mundo quer tirar van
tagem, alguns até para não se sentirem prejudicados; e essa histó
ria de cada um tirar vantagem da inflação foi passando do campo 
monetário para o financefro, do :fina.Iiceiro paia -o econômico, do 
económico para o social e até para o cultural, gerando enorme de
formação em nossa sociedade. Diria que estamos precisando, 
quem sabe através da reintrodução de ·uma moeda que -tenha credi
bilidade e que seja mais do que um instrumento de valor, gerar na 
sociedade brasileira uma transfonnação mais profunda, que venha 
a-prodllZÜ" efeitos no campo ético também, resultante da extinção 
da inflação. Está ria hora de o País rediscutir essa questão. Na prá
tica, como um cruzeirO antigo valia'para o assalariado, ao final do 
mês, quarenta centavos., um metro passou a significar oitenta cen=
tímetros, o quüo passou a ser de setecentos giamas. Era ·a lei do 
mais esperto. Aliás, (]nem trata bem deste assunto é um jovem es-
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tudioso, o pesquisador Eduardo Gianetti da Fonseca, do Instituto O SR.~ PRESIDENTE (Gerson Camata)- V. Ex" tem a pa
Fernand Braudel. A questão da inflação gerou no País enonnes lavra para uma comunicação Jnadiáve~ por cinco ruinutos. 
distorções. Diria que a raiz dessas âistorções éticas está, mais uma O SR. LOURIV AL BAPTISTA (.PFL-SE. Para uma co
vez, na inflação. Não quero debitar à inflação todos os males bra- murticação.)- Sr. Presidente, SI"' e Sn;. Senadores, uma das malo
sileiros, mas que ela concorreu para muitos deles e para agravar res esperanças do espfrito humano é a paz. a harmonia, a com
outros tantos, não tenho dúvida. Ela é responsável pelo empobreci- preensão e a solidariedade na convivência com seus semelhantes. 
mento do País, pela concentração de renda. pelo triunfo das cha- Acredito que o futuro da humanidade não tende para a 
madas "leis de esperteza" e terminou promovendo enormes distor- nGuerra nas Estrelas", mas sim para a convivência solidária entre 
ções éticas que se tornaram agudas" na-sóciedade brasileira. Então, os povos, quando a maior parte das disputas armadas forem suhsti-
poderíamos aproveitar este instante em que se introduz uma moe- ru.ídas pelo debate nas tribunas, e a motivação bélica do ser huma
da que tem credibilidade. que é mais do que um mero valor de tro- no, herdada de passado remoto, for sublimada nos campos do es
ca, para promovermos essas transformações que a sOc:iedlide está porte, nas olimpfadas e demais competições desportivas. 
desejando. Penso que está na hOia de f=:mos isso, e a proposta A evolução da humanidade, o progresso do gênero brunano, 
de V. Ex- inserir-se-ia dentro desse quadro. Ou seja, se vamos ini- tende para o desarmamento, a exemplo do que deve OCOll'ei'·com o 
ciar uma nova fase no nosso País. devemos pensar em todos esses fim da guerra fria depois dessa fas-e de ajustamento. -
desdobramentos porqu~ sem isso. não faremoS uin -verdadeiro e Sr. Presidexlte. constrange-me e comove-me profundamente 
correto desenvolvimento. Essa é a lição que extraio das palavras o crescimento dos conflitos em vátias partes dos continentes na 
muito apropriadas de V. Ex'. Oxalá essas palavras tenham seqüên- atualidade, com a perda de vidas e com grandes prejuízos e sofri
cia. para que posSamos tratar desse assunto com a diligência que mentes. 
ele merece e, mais do que isso, pâtâ que põSSamOs converter hlgu- Na América Latina. felizmente, com exceção de alguns fa-
mas conclusões a que aqui chegamos num projeto de lei para dar- cos de conflitos annados, existe paz. embora a criminalidade ai-
mos novos rumos e nova fisionomia ao nosso País. Não podemos cance índices muito elevados. atribuídos por alguns estudiosos 
perder esta oportunidade para criarmos as coOOições necessárias comO reflexo da miséria e das dificuldades de sobrevivência prO-
para uma sociedade, não apenas desenvolvida, mas sobretudo justa duzidas pela crise econôntica que atinge todas as faixas da popu-

0 SR. JÚUO CAMPOS -Muito obtigado, -Senador Mar- lação. 
co Maciel. Somos um Pais pacífico. Construímos a nossã imensa ex-

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex' um aparte1 tensão territorial pelo pioneirismo, pelo trabalho e pela diploma-
O SR. JÚUO CAMPOS- Ouço V. Ex", coxÍl prazer. cia. TivemoS vátios conflitos internos e envolvimento em disputas 
O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador Júlio Cam- extl'Olas na região do Prata, mas a nossa vocação é a administra-

pos, ouço V. Ex" com muira atençãO. Desejo apeuas felicitá-lo ção da paz, da ordem, do progresso e da soberania nacional, em 
pelo seu pronunciamento, sem adiantar mais nada, tendo em vista que os servidores militares exercem papel importante. 
que os oradores que me antecederam já disseram tudo. Faço, ~pois, Sr. Presidente, tenho acompanhado na imprensa alguns co-
das palavras dos três Senadores as minhas palavras. mentários que 5e-refereni às cliffculdades da fanu1ia dos servidores 

O SR. JÚUO CAMPOS - Muiío obtigado, Senador Lou- militares com relação aos níveis salariais que estão percebendo. É 
rival Baptista. Tenho certeza absoluta de que este meu pronuncia- verdade que ocorreu enu nosso País uma perda gradual do poder 
mento, da tribuna do Senado F~ vai servir para que possamos aquisitivo dos salários pagos a todos os trabalhadores, particular
repensar o Brasil em termos de comurticação social meute aos servidores públicos. Mas tem-me chamado a atenção a 

Vam<JS preparar, nas prúximas horas, uma emenda ao proje- freqüência com que, ultimamente, representações das famílias de 
to do S_enàdo Marco Maciel, para que a Comissão de Ciência e militares e casos isolados de manifestações de militares graduados 
TecnolÕgia, que S. Ex" está sugetindo seja implantada no Senado têm clamado a atenção do Governo com relação à perda do poder 
Federal. tome-se a Comissão de Comunicação~ Ciência e Tecnolo~ aquisitivo dos seus salários. tidos como os mais baixos já recebi
gia, a íun de que possamos tec uma comissão permanente nesta dos nos diversos tempos. 
casa para acompanhar de perto os problemas da comurticação so- ~~Sr. Presidente, recebi da organização "Mulheres de Milita-
cial deste País. res" uma carta, da qual peço transctição com o meu pronuncia-

CreiO qUe esSe é um dos asswltos mms-graves que temos a menta. alegando que seus maridos são profissionais que segUiram 
tratar, porque atinge toda a população brasileira, atinge todo o País a carreira militar, na qual foram treinados e douUinados para servir 
indistintamente. De Norte a Sul, de Leste a Oeste do Brasil, somos à Pátria, que deles depende a sc;,"1ltllllÇlt interna e externa do País. 
obtigados, pelas redes de televisão, que gemn os PfOgtamas dos Eles juraram, e honram, 24 horas por dia, um cumprimento da Lei 
grandes centros, a ver a nossa cultura regional ser dilapidada, as- Maior e não são c()rrespondidos e reconhecidos. 
sim como a educação moral e cívica ser -arrasada da m<ineixa como Os jornais de ontem comentam o caso de uma mulher de 
vem sendo. militar que se encontra acampada diante do Congresso Nacional, 

Agradeço a todos os Srs. Senadores os apartes que recebi. para chamar a atenção das autoridades e pleitear uma audiência 
Tenho certeza absoluta de que vamos ~balhar em conjunto, eu e com o Senhor Presidente da República, dizendo que seu marido, 
o Senador Mauro Benevides, para incluir no projeto do Senador wn 1 o Sargento da Aeronáutica, coiD. 21 anos de -serviços ptestados 
Marco Maciel a sugestão de transformar a Cotuissão de Ciência e às Forças Armadas, tem salário bruto de-RS 400,00. E acrescenta~ 
Te:cnologia em Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologk. que "o militar não tem sindicato, não pode fazer greve e_seu únicO 
Muito obrigado. direito é ficai à mercê da Pátria 24 h.Oriis por dia". Conclui dizendo 

Durante o discurso do Sr. Júüo Campos, o Sr. 
Chagas Rodrigues, r Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocl,l}JO.di;. pelo Sr. Gerson Camata. 

O Sr. Lourival Baptista- Sr. PresidentC: peço- a palavra 
para uma comunicação inadiável. -

que o _sindicato dos militares representa a família deles e diz que 
veio preparada para viver ou morrer, reivindicando a dignidade da 
família ntilitar: contida no prato, edúcação e saúde. ~ 

Sr. Presidente, mesmo que esse caso da sr- Anita, esposa de 
um sargento da Aeronáutica, seja um caso isolado de protesto e re~ 
clamação contra os baixos salários da categoria, já é teinpo_ de se 
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estudar? com seriedade. a remuneração do pessoal militar, pois são 
servidores públicos que também prestam relevantes serviços ao 
País. · 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex* um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA -Com pra:zer. 
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)- Trata-se de uma 

comunicação urgente e não podem ser concedidos apartes. Nem o 
orador pode conceder nem V. Ex"' pode usar uma prerrogativa que 
o Regimento não permite. 

O Sr. Odacir Soa= - Nobre Senador Lourival Baptista, 
só para não perder a oportunidade, eu gostaria de dizer que estou 
solidário cóm V. Ex• nessa questão. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - lofelizmente, Senador 
Odacir Soares, não posso càiiceder-lhe o aparte. 

Sr. Presidente, desta tnbuna faço um apelo ao Presidente 
Itamar Franco, ao Ministro Chefe da Secretaria de Administração 
Federal e ao Ministro da Fazenda, para que reestudem o caso da 
remuneração dos militares, não apenas para fazer justiça no que 
for realmente procedente das reclamações que nos têm chegado. 
mas também para tranqüilizar suas famílias, que algumas vezes já 
vieram às mas- para chamar a atenção das autoridades para esta 
questão que parece estar a merecer atenção do Governo Federal. 

Sou uma pessoa que tem como horizonte a boa vontade e a 
justiça e não poderia silenciar diante desse fato relacionado com as 
famílias do pessoal militar. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a rranscrição, com o meu 
pronunciamento, das notícias publicadas no Correio Braziliense e 
no Jornal de Brasília, edição de 5 de julho de 1994, cujos tftulos 
são "Mulher de militar faz greve de fome" e "Mulher de militar faz 
greve\ respectivamente. - -

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
WURIVALBAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Brasília, 28 de junho de 1994. 
Seohor Senador, 
Vimos à presença de V. Ex' para que auxilie em caráter de 

urgência a f"!Jlilia dos Militares. Tal apelo fazemos, pois os rnfse
ros provemos que nossos maridos recebem já não são mais sufi
cientes para alimentar seus familiares onde, está difícil a convivên
cia. pois ao chegarem em casa só encontram a fome estampada. 

Está se tomando comum ouvir cofilO :resposta a frase 
"Quem não estivei Contente que peÇa baixa pois aí fora está pior 
ou procure um bico para fazer." 

Nossos maridos são profissionais que -segmrãm a carreira 
Militar onde foram treinados e doutrinados para servir à Pátria 
que, deles depende a segurança interna e externa do País. Eles ju
raram e honram, vinte e quatro horas por dia em cumprimento da 
Lei maior e, não são correSPondidos e reconhecidos. 

Os custos e formação do Militar vêm pelos impostos e tri
butos pagos pela sociedade brasileira 

O Militar é obrigado a viver amordaçado não podendo se 
manifestar diaote da sitaução da miséria que vivem·seus familiares. 

Portanto, nós mulheres antes de innos para as ruas e aveni
das pedir esmolas estamos certos que V. Ex" ficará condoído e 
dará a devida atenção ao nosso_ problema. 

Atenciosamente, -Mulheres de l\filitares. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR WURIVAL BAPTISTA 

Correio Bra2iliense 

Brasília; terça-feira, 5 de julho de 1994 

MULHER DE MILITAR FAZ GREVE DE FOME 

A presidente da Associação Nacional das Esposas de Mili
tares, Anita dos Santos Takaiyasu, de 40 anos, chegou ontem pela 
manhã de São Paulo, acampou em frente ao Congresso e eri.ttou 
em greve de fome, que só suspeudetá, segundo ela, quando o go
verno resolver" a situação salarial dos militares". Ela é esposa de 
um militar da Aeronáutica sediado em São Paulo, e posou para os 
fotógrafos com uma Bandeira.Naciona.J.. 

Anita disttibiuiu à imprensa 1.lilléi carta dirigida ao ministro
Chefe do Emfa, almiraute Arnaldo Leite Pereira, na qual faz um 
"apelo ao Congresso Nacional\ para que auxilie "a família dos 
militares", pois, "os míseros proventos que nossos maridos rece
bem já não são inais sUficientes para allmentai" seus familiares". 

Ainda no documento, que contém mais cinco assinatmas, 
Anita diz que "o militar é obrigado a viver amordaçado, não po
dendo se manifestar diante da situação de miséria em que vivem 
seus familiares". E conclui afirmando que "nós, mulheres, antes de 
irmos para as ruas e avenidas pedir esmolas, estamos certas, que 
V. Ex- ficará condoído e dará a devida atenção ao nosso proble-
ma". 

Jornal de Bl"3Siõa 

rios 

Terça-feira, 5 de julho de 1994 

MULHER DE MILITAR FAZ GREVE 

Acamp_~ no Congresso,_ Anita protesta contra QQS salá-

Cláudia carneiro 
Os baixos salários reclamados pelos militares levaram uma 

mulher de 40 anos a uma decisão de vida ou Morte: Anita Santos 
Takaiyasu, casada com o primeiro-sargento da- Aeronúatica de São 
Paulo, Massayosbi Takaiyasu, estendeu uma barraca em frente ao 
Congresso Nacional ontem e iniciou uma greve de fOme até que os 
dirigentes políticos revertem a situação de miséria" vivida pelas 
familias de militares. "Eu vim preparada para viver ou mOrrer. 
Reivfudico a dignidade para a familia militar, comida no prato, 
educação e saúde", disse ela, olhando para as ClÍpulas do Congres
so e indagando que tipo de democracia existe no País. 

Anita teve dificuldades para montar sua barraca na Esplana
da. Com quatro moletons, agasalhos, um cobertor e uma garrafa de 
água, ela percorreu pela manhã os corredores da Câmara para ser 
autorizada a fazer seu protesto em frente à rampa do Congresso. 
Não conseguiu e à tarde instalou-se a uns 500 metros da rampa. 
Com a Bíblia na mão e a bandeira do Brasil estendida sobre a bar
raca, ADita reclamou as tentativas frustradas de ser recebida pelos 
presidentes da Câmara e Senado. Esteve no Palácio do Planalto e 
protocolou um documento dirigido ao Presidente Itamar Franco, 
explicando a situação dos militares. 

Segundo ela, seu marido recebe um salário bruto de 
R$400,00, com 21 anos de serviços prestados às Forças AnnadaS, 
e seu filho não eStá indo à escola por falta de dinheiro para a pas
sagem de ômbus. "0 militar não tem sindicato, não pode fazer gre
ve e seu únicO direito é ficar à _mercê da Pátria 24 horas por dia. 
Portanto. eu sou o sindicato dos militares e represento as famflias 
deles". afirmou. -

Nesta semana, Anita tentará uma audiênCia -cOm o Presiden
te Itamar e insistirá eiil ser recebida pelos presidentes da Câmata e 
Senado. O Governo estuda um projeto de isonomia para os funcio
nários públicos civis, em que os militares podem "pegar carona" 
num aumento médio de 28,86%. 

O SR. PRFSIDENTE (Gerson Camata)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Gilberto Miranda. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
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O SR.. GITJIERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr' 
e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para prestar wna homena
gem e repercutir uma gravíssiniâ.denúncii. O alvo da primeira e o 
autor da segunda são a mesma pessoa: ~ém menos qu~ o_ Dr. 
Aloysio Campos da Paz Júnior, cirurgião-chefe da Rede Sarah de 
Hospitais do Aparelho Locomotor, decano da ortopedia brasileira 
e cientista de renome internacional. 

À frente da Associação das Pioneiras Sociais e com a cola
boração de uma equipe de médicos. auxiliares ~ funcionári?S q~e 
seu gênio administrativo soube selecionar e motivar~ o Dr. Cam
pos da Paz transformou o Sarah num centro de referência mundial 
em cirurgia ortopédica e fisioterapia, verdadeira ilha de seriedade 
e êxito no presente caos da assistência médico-hospitalar do País. 

Pois ~ Sr. Presidente e Srs. Senadores, estribado na ~
toridade de sua competência e reputaçãO,- ó Dr. Campos da Paz, 
em artigo publicado em O Globo do dia 18 e reproduzido no Cor
reio Braziliense do dia 23 deste mês, apresenta um diagnóstico ar
rasador dos descaminbos da sociedade brasileira. 

o fulcro de sua denúncia -são os· efeitos pecversos do siste
ma de pagamento por produção de serviços médicos, vigente há 
três décadas nos hospitais p6blicos e privados brasileiros. 

Segundo Campos da Paz, o sistema instaurou uma estrutura 
de incentivos que induz os médicos a acumnlar "unidades de_ sexvi.
ços", que variam com o grau de complexidade _qc:,s ~tamen~s, ao 
invés de recompensá-los pelo cuidado da saúde dos pac1entes, 
qualquer que seja o nível de complexidade Pos procedimentos 
adotados. 

Para resumir o raciocínio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
os profissionais de saúde forãin desenvolvendo, iDCOnscieiitemen~ 
te, um reflexo típico do operário remunerado por peça. Deixemos 
que o Dr. Canipos da Paz esclareça o problema com as suas pró
prias palavras: "Se eu operasse mais, ganharia mais e se fizesse um 
procedimento mais complexo, ganharia mais ainda." 

O Sr- Lourival Baptista - V. Ex" me pennite um aparte? 
O SR.. GITJIERTO MIRANDA - Pois não. Ouço com 

prazer o aparte de V. Ex", nobre Senador Lourival Baptista. 
O Sr- 'Lourlval Baptista- Nobre Senador, V. Ex" está_ de 

parahén.s 1)or fazer este pronunciamento a respeito de um homem 
que digÍllfica a classe médica. O Brasil deveria ter- eu já n_ifu digo 
uma dúzia- meia dúzia de Campos da Paz. É um médico que 
cmnpre o seu juramento hipocrático. Infeliz do povo de Brasília se 
o Hospital Sarah Kubitschek for fechado. Nós que estamos lá, 
corno conselheiros, há alguns anos, sabemos de perto o ·que é 
aquele hospital. Quero, nesta ho~ mais uma _y~. _p~~ o 
Dr. Aloysio Campos da Paz pela eficiência, pelo trabalbo que de
senvolve aqui em Brasília bem co~o ~<? hospital a que assistimos 
a inauguração em Salvador. Parece ser o quarto ou o quínto da 
rede Sarah Kubitschek. Faz muito bem V. Ex" ressaltar o trabalho 
hoorado, digno, que dignifica uma instilllição como a do Sarai:! 
Kubitschek, e o nome deste homem, Dr. Aloysio Campos da Paz, 
que podemos dizer é um verdadeiro herói Em ~a ~poca como a 
que atravessamos, S. sa consegue fazer milagres no H~pital Sarah 
Kubitschek emBrasl1ia Parabéns a V. Ex", emiDente Senador Gil
berto Miranda, pelo seu pronunciamento que muito nos boma. 
Honra o Senado Federal, porque esta Casa sabe e compreende que 
a sua palavra traduz verdadeiramente o qu~ é o Hosp!~ _S~ E;u:
bitschek e o seu ~ente Aloysio_C<unpoS da Paz. 

O SR.. GlLBER."tO MIRANDA -Agradeço o aparte e as 
palavras carinhosas do nobre Senador Lourival Baptista. Acredito 
realmente que o Dr. Aloysio Campos da Paz merece as palavras de 
V. Ex" como também toda a população brasileira mereceria ter em 
cada Estado, por que não em cada região, um Hospital Sarah Ku-

bitschek Trata-se de um exemplo de hospital, um exemplo de se
riedade para o ormpedia brasileira_ 

O Sr. Odacir Soares -Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR- GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex"comprnzer. 
O Sr. Odacir Soares - Queria solidarizar-me com V. Ex", 

Senador Gilberto Miranda, da mesma forma com as considerações 
que acabam de ser formuladas pelo Senador Lourival Baptista que, 
salvo engano, é conselbeiro da Fundação das Pioneiras Sociais, do 
Hospital Sarah Kubitschek. Eu gostaria de :me expressar, primeiro, 
no sentido de que o funcionamento do Sarah Kubitschek consegue 
deixar exposto dois aspectos que, geniraente, oonflitam enlre si na 
administ!"al;ifu p6blica: de um lado, a Fundação Sarah kubitschek, 
administrada com seriedade, com absoluta honestidade e austeri
dade; de outro, consegue ser excessivamente eficiente. Nonnal
mente~-na administração pública, isso não ocorre; se b4 desonesti
dade, há ineficiência. Por isso, parece-me que o Dr. ~oysio Cam
pos da Paz, na administração da Fundação <las Pioneiras Sociais, 
particularmente no Hospital Sarah Kubitschek, conseguiu realizar 
essa proeza de ser austero. honesto e de ter montado uma estrutura 
médico-hospitalar extremamente eficiente, que essa eficiência pro
ietou-se além- fronteiras brasileiras. Sem dúvida, o Hospital S~ 
Kubitschek é, hoje, sem nenhum favor, talvez, o melhor hospital 
da América Latina neste setor e com conceito igualmente idêntico 
na América do Nórte e na Europa O Brasil, como aconteceu, re
centemente na Bahia, com o Governador Antônio Carlos Magalhã
es, está repetindo o exemplo do Sarah kubitschek, ou seja, a eria
çifu de mn hospital idêntico. Espero que possamos ter também um 
na Regiãó Norte. Sou candidato a Governador de Rondô~ e esse 
é um- compromisso que tenho com a minha região. Somos clientes 
do Sarah kubitschek. Temos o compromisso de construir hUm ta
manho adequado em Rondônia bem como para a Amazônia Oci
dentai um Sarah Kubitschek, com os pressupostos de honestidade 
na sua administração e de efiCiência- nos seUs resultadOs. Meus 
cumprimentos a V. Er. 

O SR.. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o aparte do 
nobre Senador Qdacir Soares, meu companheiro de Senado e de 
Região Norte. 

Tem toda razão V. Ex"; estamos completamente abandona
dos; a população da nossa região, de toda a Amazônia está aban
donada em termos de saúde. Seria imporrimte, seria mais fácil, por 
que não dizer mais honesto, se tivéssemos algum tipo de instillli
ção como essa. não tão sofisticada, mas, pelo menos, algo de nível 
razoável para a nossa região. Não temos absolutamente nada em 
termos de ortopedia, de fisioterapia desen~olvidas. ~que se en
viar as vitimas para cá, sobrecarregando o Sarah Kubitschek, 
como também as outras unidaàes. ___ - -

O Sr. Lourival Baptista - Petmite:mc V. Ex" mais um 
aparte? -

O SR- GITJIERTO MIRANDA- Ouço V. Ex" com prnzer. 
O Sr- Lourivaí BaPtista~ Quero dizer a V. Ex" que existe 

um Sarah Kubitschek em São Luís do Maranbão. E já foi iriiciada 
a construção de mais um em Belém do Pará, se nãá me falha a me
mória. 

O SR- GITJIERTO MIRANDA - Agradeço o aparte de V. 
Ex•. Penso que seria um alerta, Senador Lourival Baptista, para 
que todos os eleitos na disputa aos governos e_~~ vissem a 
possibilidade efetiV~ nO início de seus mandatos -:- pr_essio?Mld_c? 
mais as em.preiteira.S. deixandO -que menos corrupção haja em seus 
governos, olhando. mais de perto, seus subordinados, e carreando 
alguns recursos- da instalação de Sarah Kubitschek em cada Esta-
do da Federação. · · · 

O Sr- João Rocha- Permite-me V. Ex" um aparte? 
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O SR. GILBERTO MIRANDA- OUço V. Ex' com J?lll=· sariana. 
O Sr. João Rocha -Toda vez que V. Ex• assoma à tnõuna Sr. Presidente, St" e Srs. Senadores, a ironia histórica nos 

é para tratar dos assuntos mais importantes, das prioridades de pregou uma peça cruel quando fez o Presidente Taneredo Neves 
nosso País. Tocou V. Ex .. , com muita propriedade, num assunto de agonizar no Hospital Distrital de Brasília, berço das Unidades de 
fundamental i.mport.ância. que é a falta de assistência médica, do Serviços (USs), criadas pelos institutos de aposentãdoria e pensões 
atendimento médico-hospitalar na Região Norte do País. Repre- e precursoras das amais Antarizações de Internação Hospitalar 
sento aqui- assim como V. Ex•-, a Região Norte do Pais: a Ama- (A!Hs) e das Unidades de Cobertura Amhulatortai (UCAs). Com 
zônia Legai. Tenho visto, praticamente todos os meses, todas as Taneredo, lamenta Campos da Paz, morreu também o "sonho do 
quinzenas, companheiros,. amigos nossos, pedindo nossa interfe- hospital público brasileiro". 
rência para bnscar um espaço, uma consulta no Hospital Sarah Ku- Esse longo acúmulo de distorções seria aprofundado pela 
bitschek Para atender esse tipo de assistência, atender os humildes Constituição de 1988. que, em nome dessa utopia chamada Siste
do nosso Estado, temos contado com ~ o apoio do Sarah. ape- ma Único de S31lde - SUS, consagrou um COipOiâtivismo iires
sar da enorme dificuldade de deslocamento, do custo de 1Ial1Sporte ponsável e criminoso a paralisar "num estado de greve permanente 
da Região Norte, lá do meu Tocantins, seja por Via aérea ou terres- os hospitais públicos, fazendo com que o povo morra nos corredo
tre. Endosso plenamente a idéia de V. Ex' de criannos nm modelo, res ou seja dirigido para hospitais e clínicas particulares onde tra
uma filial do Sarah Kubitschek na Região ]'<orte do País. Poderia baiham os mesmos médicos que, nos públicos, estão em greve", 
ser no Pará ou até no meu Estado, que é o eixo nodal. para dar denuncia Campos da Paz. Para esse eminente médico, "as raízes 
atendimento a essas pessoas que, a cada dia, buscam essa assistên- do corporativismo estão profundamente ligadas a uma relação cí
cia,. esse apoio. Os que não têm acesso ao Senador Gilberto Miran- nica que, no final de contas, gerou o acordo típico do serViÇo pú
da, ao Senador João Rocha, ao Senador Odacir Soares, vivem à blico: você finge que trabalha, e eu finjo que te pagn .. Essa rela
mingua, sem quaiquer condição, sem expectativa de ·viabilizar, ção - continua Campos da Paz - foi de tal modo fortalecida pela 
pela eficiência médica, um- problema de cirurgia, ou mesmo uni -Constituição de 1988 que boje alguém que queira trabalhar, como 
tratamento mais prolongado. Eu gostaria que esse eco~ essa colo- médico, em hospital público, por exemplo, entregando-se a aten
cação feita pót V. Ex• chegasse à direção dó~HOspital Sarah Ku' der uma demanda que fará com que ele ultrapasse as boras previs
bitschek, ao nosso colega e companheiro Senador Lourtval Baptis- tas pela lei, disso se vê impedido. Se quiser, pode fraudar; se qui
ta, que - como citou o Senador Odacir Soares -pertence a0 Cole- ser, pode ir parn a sua clínica particular; se quiser, pode inventllr, 
giado, ao Corpo Consultivo. Que esse ~desejo fosse realizado, não no seu outro emprego, autorização de internação ( ... ) e unidade de 
só na região Nordeste _do -~• IIias também na região sacrifJ.Cada cobertura( ... ), inas trabalhar para a comunidade não pode. Só qua
do Norte; que fosse transportada uma espécie de filial, um módulo, tro horas; de preferência entrando nos hosphais de costas para sair 
a fim de que essas pessoas também tivessem condições de atendi- mais depressa!" __ 
mento naquilo de que mais necessitam que é a assistência médica Fique bem claro? Sr. Presidente. que, ao reproduzir essas 
nessa especialidade. que hoje está entre as melhores da América palavras de justa indignação, vindas de um médico devotado por 
do Sul. Agradeço a V. Ex• por conceder-me o aparte. inteiro ã missão que a sociedade lhe confiou, obviamente não te-

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço ao nobre Se- nho quaiquer intenção de~ denegrir a classe médica, formada por 
nador João Rocha, representante de Tocantins. Concordo plena- uma esmagadora maioria de profissiOnais-sérios, responsáveis, ge
mente com as suas palavras. A eficiência do Hospital Sarah Ku- nerosos e sensíveis ao softimento humano, que é a matéria-prima 
bitschek é pra.ti.canieD.te igual à da Comissão presidida por V.~- do seu dia-a-dia. Busco tão-somente mostrar que os inédicos e os 
A Comissão de Economia, nas mãos de V. Ex•, foi Um eXeinplo no demais profissionais de saúde vêem.:.se hoje reduzidos- a engrena-
biênio de 9~/94 nesta Casa. Com o seu jeito de homem do Norte, gens involuntárias de um mecanismo diabólico. 
de fala arraStada, que trabalha em silêncio, V. Ex' conseguiu ga- Sr. Presidente, St" e Srs. Senadores, a reportagem do jorna
nhar o carinho;- a compreensão e fazer com que a Comissão de lista Ricardo Melo, publicada na revista Exame de 13 a 22 deste 
Economia trabalhasse, com eficiência, e mais se adiantasse em ter- mês, descreve essa catástrofe brasileira e~ :g.úmeros precisos. Nos 
mos de projeto nesta Casa. Foi realmente um trabalho eficiente últimos seis anos, -os gastos federais com saúde despencaram de 
não s6 por parte de V. Ex', mas t>mbém da equipe que comandou 80,3 dólares para 45,7 dólares por habitante. A situação agravou
na ComissãO de Economia. se particularmente no ano passado, quando o Ministério da Previ-

Peço ao Sr. Presidente, meu amigo Gerson Caruata, que me dência suspendeu os repasses obrigatórios ao Ministério da Saúde, 
conceda mais alguns minutos para que eu possa tetminãr meu pro- a Íml de reorientar esses recursos para o pagamento do reajuste de 
nunciamento, apesar de o tempo já estãf praticamente esgotado. 147% dos aposentados, dentre outras reivindicações. 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)- V. Ex• dispõe de "Em 1991", recorda o jornalista Ricardo Melo, "cerca de 
cinco minutos para temiinar seu pronunciamento. 80%_dos gastos mensais com a saúde eram cobertos com dinheiro 

O SR. GILBERTO MJRA.NI)A - Muito obrigado, Sr. proveniente da Previdência, enquanto agota, em 1994, tais transfe-
Presidente. - · rêD.cias deverão ser nulas". 

Prosseguindo o meu discurso, e se Í:J.ZeSSe Um proCedimentO O Diretor do Departamento de Controle e Avaliação de Ser-
mais complexo, ganharia mais ainda E viVa" o 13rã$il, campeãO viço do Ministério da Saúde. Gilson Calesman, sublima o funesto 
mundial de cesarianas! paradoxo do Brasil, uma das maiores economias do mundo, mas 

É uma barbaridade imaginar que conti:huarenioS a ser os -74.,. colocado em despesas com saúde. Em percentagCni do PIB iii
campeões mundiais de cesarianas enquanb) Continuarmos a eferoar vestido em saúde, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Stmadores, o Brasil, 
os pagamentos como fazemos nas últimas três déCadas neste País e cOm 4,2% perde para a Coré_ia do Sul. qom 6,6%; a Índia,_ com 
enquanto o sistema de saúde continuar rem1l_Il_~o os médicos e 6%; e até niesmo- para o- minúsculo e miserável El Salvador, com 
os hospitais. Por quê? Porque se trata de Um procedimento· m,ais 5,9%.C0mparadoS com_o_s no_s_-so_s 4<5 dólares por habitante, 95 vizi
caro; como conseqüência, todos os médicos optam sempre- sem nhos Paraguai e Bolívia despendem 140 e 120 dólares ao ano por 
fazer críticas àqueles proÍISSionais sérios e competentes - pela ce- habitante. 

Em conseqüência dessa polÍtica crlminosa de descaso ofi-
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cia1 pela saúde, a participação da rede pública na oferta total de a denúncia de V. Ex' é da maior seriedade. Enquanto ela ocoxre, 
leitos hospitalares caiu de 45%, em 1945, para menos de 29%, no há pessoas mOrrendo à mingua, poc falta de recursos; e estes estão 
ano passado. - sendo canaHzados para o sistema financeiro. Porém. digo que ne-

A lentidão com qUe o Ministério da Saúde repassa os recur- nhum órgão da imprensa publicará essa matéria; à imprensa inte
sos aos hospítais particulares convcniados (até três meses de atra- ressa dentíncias de conflitos entre Parlamentares ou uma inquisi
so, sem qualquer atualização monetária) levou um grande número ção em que o grande inquisidor "dedura" seus companheiros, mui
deles a se desvincularem do SUS, a fim de preservarem padrões tas vezes sem comprovação. V. Ex• está dando uma contribuição 
mínimos de qualidade no atendimento. _ ao seu País denunciando as mazelas do sistema de saúde e mos-

É óbvio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que os mais preju- trando-nos o exemplo daquele que todos conhecemos sobejamen
dicados com tudo isso são os doentes pobres, sem aoesso a hons te: Aloysio Campos da Paz. Parahéns a V. Ex'! Entretanto, este 
convênios e por issó condenados a penar em longas filas e, não Senado- a mais alta Casa brasileira 
raro, agonizar no chão frio de corredores infectas, antes de recebe- - deveria repercutir o fato para o Brasil inteiro. Mas, des
rem qualquer assistência, se é que chegam a recebê-la, quando não graçadamente, sou obrigado a registcir que isto não acontecerá, ou 
morrem nos corredores ou em macas instaladas em corredores de seja, as palavras ficarão entre as paredes do Congresso Nacional e 
hospitais da rede pública e da rede privada. impressas nos Anais da Casa; Graças a be\ls ·ainda temos os 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi com "o innritó de apontar Anais, pois, nO fufuro, haverão de registrar que. em mna ocasião, o 
uma contribuição positiva e realista ao encaminbamento de saiu- Senador Gilberto Miranda denunciou estas mazelas ao País. Va
ções para a tragédia pública da saúde brasileira que, logo no início mos ver se o que está sendo dito com tanta seriedade por V. Ex' 
de meu mandato, apresentei o Projeto de Lei do Senado n° 39, de será diVulgado pelas televisões e jornais, a fim de que ó povó bra-
25 de março de 1993, concedendo inCentiVOs fiSCais a pesSoas fisi- sileiro saiba que os seus representantes estão tentando lutar e fazer 
cas ou jurídicas que fizessem contribuições e doações a hospitais e algo pelos seuS representados. Parabéns a V. Er! 
ambulatórios mantidos por entidades beneficentes e assistenciais, · O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço as generosas 
como fundações, associações, sociedades civis ou em irmandades. palavras do aparte de V. Ex'. 

O Sr. ROrian ·TitO - V. Ex" me pennite um aparte, nobre V. Ex" tem toda razão. Senador Ronan Tito. Enquanto o 
Senador Gilberto Miranda? Banco Central baliza ·8,5% de jtiros para o primelrií mês de im-

O SR. GILBERTO MIRANDA - É um prazer, nobre Se- plantação do ROa!, a eSperança do povo brasileiro de uma moeda 
nadar Ronan Tito. ~ -- . forte, a espenmça do povo brasileiro de uma nova e<a, a espOr.mça 

O Sr. Rooan Tito - Nohre Senador Gilberto Miranda, V. do j:>ovo brasileiro de que algo pudesse mudar cai por temt, porque 
Ex.•, como s6i acontecer, brinda-nos cOm um pronunciamerito- da pareCe que rui.da muda 
maior importância, íefe uma- cOrda -que ·assusta ó povo brasileiro, Se multiplicarmos essa taxa, mesmo que ela venha a cair, 
numa hora de desemprego, de recessão. A saúde do povo, então, por mais generosa que Seja~ Senador, vamos pagar ao Banco Cen
nesses momentos, sofre muito mais do que nos momentos nor- trai 60%, em dólar, ao ano, para a compra de dinheiro. Imagine V. 
mais. E V. sr denuncia que cada vez mais cai O inv~entó na J:xA que. no primeiro mês, Ou seja. em julho. o Banco Central pa
área da saúde, e pior do que isso, o Ministériõ da PrevidênCia So- gará 4% de furos reais em dúlar. Qualquer aplicador, nos Estados 
cial, anteriormente em parceria com o MinistériO da Saúde no fi-:.: Unidos ou em qualquer parte do mundo, hoje, nãO consegue apli
nanciamento da saúde, hoje se desobriga inteiramente de gastos car acima de 4% ao ano. Somente quando se compram títulos de 
com essa área, fJ.Caildo o MinistériO dêCS3:úde com verbas cada veZ- goVernOs por 20 ou 30 anos é que se consegue wna taxa mais ge
menores. MaS, se V. Ex- verificar ó orçamento do PaíS:-const:atarií netosa de 5, 6 e até 7%~ 
que o CJisW para girar a nossa dívida interna, uma dívida ridícula, O Senador João Rocha já alertou. desta iribuna, que a dívi
está. levando muito mais, mas muito. muitO mais, dO qUe a- saiidé da pública brasileíra deverá chegar a aproximadamente 18 bilhões 
ou outros setores. Tudo isso, nobre Senador, é para observar que de dólares, no final do ano, se continuarmos pagando uma taxa de 
estamos vivendo o paraíso dos banqueiros ou o paraíSo do siStema 60%, quando as nossas reservas serão aCrescidas de apenas 1 bi
financeiro. Agora, divulgai-aro os jUros reais que o Barioo o Central lhão e 200 milhões de dúlares. 
determinou. Brada aos céus e pede a Deus vifi~ança! Outra coisa: - o Imaginem V. Ex"s o que se dará de furo de déficit, um défi
não estou vendo nenhum banqueiro satisfeito! E verdad~ porque é cit da ordem de 16,8 bilhões de dólares! QUem paga essa quantia? 
uma questão de inteligência, senão caireínos nãqriela piada &ttiga: O povo! Quem paga essa quantia? A Saúde! Quem pãgã essa 
"sonbei que todo mundo morreu e tudo ficou para mim". Será que quantia? A Educação. · o o. o 

os banqueiros brasileiros querem administrar-todos os bens ou A população continuará pagando - e caro - morrendo em 
querem administrar o dinbeiro depositado nos Seus bancos? Por- filas de aposentadorias, morrendo em filas de hospitais. 
tanto. é bom que se verifique que é o sistema- financeiro o benefi- Se o Senhor Presidente da RePúbliCa não abaixar essa taxa 
ciado. Ainda há pouco,. conversei com o SenãdOi José: Eduittdo a de juroS, esse plano não funcionará. - -
respeito de uma denúncia feita pelo Suplemento econõniico do OSt.joãoRocha-Permita-meV.&-umaparte? 
Banco do Estado de São Paulo sobre as triangulações para a aqui- O SR. Cfi:.BERTO MIRANDA -·Concedo um aparte a 
sição do dólar. E S. Ex', de acordo com o conbecimento que tem v. Ex•. 
da matéria, disse-me que pode estar ocorrendo até mesmo vendas O Sr. João Rocha - Nohre Senador Gilberto Miranda, 
a futuro cm dólar. Qual é o rendimento dos jmos em dólares? V. agradeço a V. Ex- por ter-me concedido o aparte. Eu gostaria de 
Ex~ sabe: 10%, 12% ao ano, quando muito! dar seguimento ao pensamento do Senador Ronan Tito. Ontem. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sete, 5, 4%. · · coucedi uma entreVista no programa "Bom Dia Goiás", na cidade 
O Sr. Ronan Tito- Mas, Senador, sabe quanto o Banco do nosso querido Senador Onofre Q~ SCnti que o repórter me 

Central está cobrando de jmos mensalmente - e pretendemos que procurou para saber como seria resolvido o problema do País e 
o Real seja uma medida estável - 8,5%, e não é _ao ano, é ao mês! Como se aCabaria com o déficit das CQ_I;t~ públicas. Com muita 
Outro dia eu disse isto a V. Ex.•; agora voU repetir para o Plen.mo: clarividência, respondi ao repórter que, lamentavelmente, a socie

dade brasileira não tem conhecimento de que o que mais sacrifica 
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o orçamento é o custo financeiro da rolagem mensal da dívida ex
tema; e, hoje, com um percentual muito menor, a dívida interna. 
Eu disse também que a nossa dívida interna cresceu 33% reais no 
primeiro semestre de 1994 e o que isso representava. Falei que o 
Goverilo reclama o fato de não ter 200 milhões de dólares para a 
Educação, de não ter 300 milhões de dólares para atender, emer
gencialmente, à Região Nordeste do País. Mas o Governo vem ro
lando a sua dívida; pagando somente 3% reais ao mês, o Governo 
estaria pagando 1,5 bilhão de dólares para o sistema financeiro, 
para a ciranda financeira e para aquilo que nada gera à economia 
do nosso País. nem no campo social, nem no político. Então, o que 
está acontecendo neste País? Estamos cada vez mais concentrando 
riquezas, cada vez mais nos distanciando daquilo que é prioritário 
para a nossa economia. O que é prioritário paia O País? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Deixar o banqueiro 
rico! 

O Sr. João Rocha - Alimentar esta ciranda financeira! O 
Go_vemo diz ser necessário aumentarem os juros para ·s% ao mês, 
o que inviabilizar o consumo. Quer que o povo morra de fome, 
porque não vai COmer, quei' --fazer de tndo para que o povo nãó 
coma, não corisurila e não compre. Mas o Govemo diz precisar 
transferir esse dinheiro para o sistema financeiro, para a ciranda: fi
nanceira. para os especuladores e para os improdutivos. E mãiS -
ainda, nobre Senador: a nossa reserva cambial aumentou para 38 
bilhões de d6Iãres; em- contrapartida,. aumentamos a nossa dívida 
interna. em 4 meses, em cerca de 40 bilhões bilhões de dólares, 
Pergunto a V. :Ex-: que vantagem tem o País neste :inomento? E o 
que é mais crítico: temos 38 bilhões de dólares fora !lo País. Sabe 
V. Ex• quanto esse valor rende por ano? 1 bilhão de dólares em 12 
meses. Para esse mesmo dinheiro~ paga-se, no Brasil, 2- bilhões e 
400 milhões de dólares em um mês. Ontem, Ouvi pela televisão 
uma aberração: "Temos que inviabilizar a entrada de recursos es
peculativos no País, e a forma é aume:Dtrr os juros". Ora, a fo;-ma -
não é essa. Precisamos inibir" a espeCulação mediante a tributação. 
mediante a taxação - em índices de 50%, 80% -desse dinheiro es
peculativo. O dinheiro que_ vem comQ parceria é bem-vindo, mas o 
capital especulativo, que entra na Bolsa boje para sair ~tem 
que ser penalizado, porque é nocivo à econoniia, é nocivo à socie
dade. é nocivtrao nOsso País. Encabula-me ver que a equipe fman
ceira do Gõ"vern.O quer eMbutir na sociedade brasileira a idéia de 
que, para inibir o capital especulativo, o Governo precisa retirar 
recursos da Educação, da Saúde, da Habill!Ção, do pobre. Isso é la
mentável, isso é simplista, isso é Uíi:lã. utopia. V. Ex- discute esse 
tema com muita propriedade. Há mais de dez anos tenho dito que 
o mal do País é o fato de ele se ter transformado _em laboratório de 
incompetentes há mais de 15 anos. Gastamos bilhões e bilhões de_ 
dólares, porque criamos o laboratório de uma minoria,. o laborató
rio dos monopólios, o laboratórios dos oligopólios, mas esquece
mos do essencial.: a sociedade. Estou faierido wn estudo, com da
dos de 20 anos atrás, que moStra- o porquê de ter aumentado a nos
sa dívida externa, quando aconteceu, o quanto pagamos e para 
onde foi eSse dinheiro. Foi para a Educação. para a Saúde, para o 
Transporte ou para a Habitação? Não foi! Esse dinheiro ficou con
centrado, e uma economia concentradora é prejudicial. O país que 
não valoriza a capacidade- de consumo não quer gerar emprego 
nem produzir. Trarei à discussão oporninamente os dados, OS nú
meros que demonstram, com clareza, que não é í:i dinheiro desti
nado à Saúde. à Educação, à Infta-estrufui"ãOu à· Habitação que iii
viabiliza o Orçamento da União, mas sim o destinado à especula
ção, onde o capital apenas circula, onde não há produção. Quere
mos o país que viSlumbramos, queremos a inflação zero. Se for-_ 
mos ao banco tomar dinheiro emprestado, verificaremos que noS 
cobrarão 8%, ao mês, de juros. ora. 8% ao_:mê_s, capitalizado, ele-

va a taxa para 140% ao ano. Hoje o CDI estava captando a 145% 
ao ano, com inflação zero! 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Mas, Senador, quando o 
banco tomadinbeiiO a 8,5%, empresta a 12%, 13% ou 14%. 

O Sr. João Rocba- Na enttevista à qual me reportei ante
riormente, coloquei que parece que nos preocupamos. neste País, 
apenas com o padeiro. Vi anteontem, ontem e hoje preocupações 
apenas com o padeiro, com o cidadão que vende o pão. Não estão 
preocupados com o cidadão que vendeu o trigo para o- Pãdeiro. 
Chegou-se ao ponto - estarreceu-me - de se dizer: "vocês, empre
sários, podem manter seus preços altos, e o Governo Vai buscar 
uma forma de vocês terem um ganho acima do real, terem um ga
nho acima do normal, porque serão tirados seus tributos - o IPI, o 
ICMS ". Vejo assim a indústria automobilística. Por quê? V amos 
analisar o custo, o valor original do veículo. Há dois anos atrás, fo
ram diminuídos o IPI e o ICMS. E eslá bavendo um crescimento 
real no custo desse produto. O que está acontecendo? Está haven
do facilidades sensíveis do Governo e irresponsabilidade do Te
souro. A cada ano, cresce a dívida: de I 00 bilhões de dólares, pas
sou para 140; em 31 de dezembro- não sei se V. Ex' viu o Relató
rio do Tribunal de Contas -já alcançava !58. bilhões de dólares. 
Agorn, ooloque 3% sobre !58 bil.bões: são 5 bilhões de dólares ao 
mês. justamente a quantia de que a Saúde- necessita para todo o 
ano. Estamos fazendo o quê? Estamos atrelando ao Governo o em
presário imProdutivo. A atividade improdutiva busca no sistema 
financeiro segurança para ganhar dinheiro. Aqui, ao lado, está o 
colega e empresário, Senador Onofre Quinan. Não sei se S. Ex• 
tem a certeza de que. se comprar mn produto comercializado, bus
cando recursos do Sistema Financeiro Nacional. ... 

O SR. GILBERTO MIRANDA- S. Ex• quebra. ... 
O Sr. João Rocba- ... vai ganbar 10% ao ano. S. Ex" pode 

ganbar 10% ao mês. sem trabalbar, tomando uísque, na piscina, 
baiêndo papo. Há coisa :nlelhOr do mUndo do que a ciranda, Exce
lência? Falo dessa forma, porqne acredito que um País que não dá 
prioridade para a Saúde, para a Educação, alegando que não tem 
dinheiro, mas tem quatro bilhões de dólares todo mês para transfe
rir para o sistema especulativo nacional, lamentavelmente não vai 
dat cérto nunca. Agradeço a V. Ex• pela oportUnidade do aparte. 

. O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Sena
dor Gilberto Miranda, gostaria que V. Ex" concluísse, pois o tem
pÕ-está iiltri:tpassadO em 15 minuteis. Há vários oradores inscritos~ 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Estou concluindo. Peço 
apenas -mais alguns minutos, Sr. Presidente. 

Parabenizo o nobre Senador João Rocha pelo aparte. 
O Plano Real é bom apenas para quem tem dinheiro, para 

donos de supermercados. banqueiros, para os quem têm boas con
dições :fiil3nceiras; não foi feito pa!a pobre. O pobre até agora s6 
viu o custo de vida subir, s6 viu seu-salário ser congelado por doze 
meses. Não vimos afuda nenhuma medida no _sentido de que _a 

classe privilegiada, que concentra os recursos deste País, venha a 
arcar com algum ônus. 

Nada tenho contra banqueiros. Trata-se de uma atividade 
como qualquer outra, mas os banqueiros ganhãrã.O InuitO mais di
nheiro do cjue gãnb.aram, porque ganharão mãis eStavelmente. Não 
terão neceSsidade de emprestar para empresários, com risco; em
prestarão ao Governo, a 50%~ a 60%, a 70% ou a 80% aó ano, en
fim a qualquer valor absurdo. 

Portanto, quem vai Contiriilãr ganhando neste Govenio? Os -
banqueiros, os ricos, ã:s enipreiteiraS. A população vai continuar 
perdendo, o povo vai continuar sofrendo. Não temos a menor 
chance de ver sobrar-dinheiro para Educação e Saúde. 

O Sr. Moisés Abrão- Permite V. Ex'"ui:íi ã"parie? 
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O SR. GILBERTO MIRANDA- Com muito prazer, no
bre Senador. 

O Sr. Moisés Abrão - Senador Gilba-to Miranda, V. Ex" 
faz, nesta tarde, pronunciamento da maior im~cia Nos últi
mos meses, temos assistido, mediante noticiários da imprensa. ao 
retrato da falência da Saúde. E hoje, V. Ex" enaltece ª extraordiná
ria figura do Dr. Aloysio Campos da Paz, responsável pela criação 
de um verdadeiro oásis dentro do deserto em que se transformou a 
Saúde no Brasil. Esse deserto estende-se a outras áreas, tais coriio 
Educação e Transporte. Ouvi alguns Senadores relatarem as difi
culdades pelas quais passa o País. O Senador Ronan Tito, hem 
como o Senador João Rocha, falou sobre os males que tem causaw 
do ao País a especuiação finãncei.ra. FaçO só tiiDa teSSalva à fala 
do Senador Ronan Tito, quando disse_ que o banqueiro está preo
cupado. Não acredito! O banqueiro não é mais banqueiro; o ban
queiro, hoje, é industrial, está no comércio, detém o controle das 
maiores cadeias de departamento. Na privatizaÇão, os banqueiros 
têm mostrado que são muito eficienteS. Exemplos: a Petroqt.úmica, 
a siderurgia, a informática. en:f:uD., todos esses setores estão nas 
mãos dos banqueiros. Ouvi o Senador João Rocha abordar o quan
to custa para nós, para o povo brasileiro o endhidamento interno: 
5 bilhões de dólares por mês. E eu fico pensando: a noSSa agricul
tura, sustentáculo da economia nacional, necessita de 10 bilhões 
de dólares por ano para produzir 100 milhões de toneladas de ali
mento. No entanto. o Governo alardeia que conseguiu alocar I bi
lhão de d6Iares, recentemente, para a ãgricultura, como se isso fos
se resolver os problemas dela. Ou seja, V. Ex• citou muito bem: o 
Plano Real foi feito para banqueiro. Faço uma ressalva: todos os 
planos econômicos, nos últimos 15 anos, foram fd.tos para e pelos 
banqueiros. Quando _se implantoº a URV. anunciou-se a entrada 
do Plano Real; logo a imprensa começou a alardear que haveria 
um consumismo desenfreado no País; que, na medida em ·que não 
se aplicasse mna política monetária rígida, o consninismo tomaria 
conta do povo brasileiro e teríainos o desabastecimentO e, conse
qfienu:mente, um aumento de preços. Como? Pergunto a V. Ex": o 
Plano Real·aumentou o salário do trabaJhador brasileiro, para que 
ele pudesse consumir mais. ou isso foi tuna política já progicimada, 
para justificaÍ' a política monetária? A par disso se anunciava: os 
bancos, páÍa sobreviverem, terão que cobrar taxas adininistrativas, 
porque senão quebrarão, principalmente oS bancos ol:tclaís. A que -
assistimos? Juros de 4% ou 3,5% reais. Os banqueiros vão conti
nuar acumulando a mesma riqueza que acumulavam antes do Pla
no Real; que acumularam nos Planos Cruzado I e TI; Bresser; 
Mailson e, agora, no Plano ReaL Subiram as taxas ~tivas; 
não é suficiente para os-banqueiros apenas o juro real - criaram 
um ambiente propício pai'a que se aCumulasse- mais riqueza. Ai 
pergunto: E o Brasil? E o escãodalo do Orçamento? Esta Casa fez 
uma CPI e a imprensa nacional deu guarida e que, talvez, na His
tória deste País, nunca se viu; ela, que foi a griardiã da moral, do 
direito, da responsabilidade, quando da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, para qrie se apurasse alguns milhões de d6lares que fo
ram desviados inconseqüentemente por alguns irresponsáveis, o 
que ela está fazendo hoje no País? Por que a irilprensã não comba
te? Por que a imprensa não esclarece o povo brasileiro? O que há 
por trás disso? No fim, nobre Senador, chegamos à conclusão de 
que o País todo - o Congresso Nacional, as_ insti~ições, o povo 
brasileiro - se dobrou ao grande cartel que infelicira esta Nação, 
que é o cartel dos banqueiros. Muito obrigado. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço pelo aparte e 
pelas palavras de V. Ex", que é empresário e político, que está dos 
dois lados da mesa e vê muito claramente o que está -acontecendo 
de um lado e do outro. E lamento, Senador Moisós Abrão, que V. 
Ex" não tente uma reeleição, que tenha optado por deixar esta 

Casa. Mas ainda temos 7 meses praticamente para convivei com a 
"inteligência, com o brilhantismo e com a praticidade de V. Ex;-. 
Espero que o Estado de Tocantins consiga mandar pata esta Casa 
alguém do nível de V. Ex". 

Digo-lhe que banqueiro, como disse o Senador José Eduar
do, não quer o Banco Centia! independente, não há interesse de 
ver o Banco Central independente. Por quê? O dia em que tiver
mos o Banco Central independente, este não vai socorrer os ban
cos estaduais quebrados, os bancos federais quebrados e os bancos 
particulares que ficaram mamando nas tetas do Governo, enquanto 
o povo morre em hospitais quebrados; bancos que viviam do re
desconto, pagando uma pequena taxa; pegavam o dinheiro no re
desconto, na sexta-feira, para pagá-lo na segunda-feira. Faziam 
isso para sobreviver. Esse é o caso de grande parte dos bancos. 

Quero dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. Senadores que se ti· 
véssemos uma CPI para investigar banqueiros e empreiteiros, co
locaríamos 90% deles na cadeia. CPI dos banqueiros não vai sair 
nunca. porque o poder deles é muito gcimde! CPI de empreiteiros, 
menos ainda, porque está aí assinada, está aí colocada e até agora 
não foi instalada e jamais o será! Isso porque os partidos políticos 
têm medo ou são subvencionados por empreiteiras. 

Termino. Sr. Presidente. Ciente do colapso do sistema pú
blico e convencido de que o cuidado com a saúde de nossos com
patriotas despossnídos é um dever não só do Estado mas de toda a 
sociedade, na generosa tradição luso-brasileira das Santas Casas, 
procuro, com meu projeto, criar meios ÍlSCais para- que as pCssoas 
físicas e as empresas possam doar recursos para os hospitais filan
trópicos, neles incluindo pesquisa e ensino. Isto conduzirá ao uso 
ágil de recursos disponíveis, com resultados rápidos e sensível me
lhoria na assistência oferecida. O projeto garante, ainda. que o 
doador exerça controle sobre os recursos doados. o que permitirá 
maior partiCipaçãO ilo alcance-ao seu gesto e evitará a má aplica
ção desses recursos. 

O sistema proposto, Sr. Presidente, Sro. Senadores, descen
traliza investimentos. iricci:ttiva o natural e justo orgulho dos habi
tantes de cada localidade por hospitais melhores, instaurando uma 
saudável emulação em busca da excelência na área de saúde. 

Cumpre-me, prazerosamente~- reconhecer que uma das prin
cipais fontes de inspiração de minha proposta foi a vitoriosa luta 
do Dr. Campos da Paz, a quem este discurso é dedicado. Todos se 
lembram de como, há pouco mais de dois anos, ele comandou uma 
forte mobilização da sociedade e acabou sensibilizando o Con
gresso Nacional em apoio à transformação do "Sarah" em funda
ção privada, única alternativa- ao cfrculo vicioso de corporativis
mo, incompetência e colapso que ora corrói a saúde no BrasiL 

Apesar de tudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho abso
luta fé em qUe-a união de nossas vontades logrará ampliar em es
cala nacional o alcance dessa iniciativa em benefício de dezenas 
de milhões de brasileiros e da "redignificação" dos profissionais da 
medicina de nosso Pafs. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Gilberio -Mi.f.anda.- o 
Sr. Gerson Cainata, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (HUIIlbCrto Lucena)- Sobre a mesa, 
comunicação que será lida pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

Em 6 de julho de 1994 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo 

com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento Interno, que me 
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ausentarei dos trabalhos da Casa, para breve viagem ao estrangei
ro, em cará!erparticular,noperiodo de 10 a 17 do corrente. 

Atensiosas saudações. - Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O expediente 
lido vai à publicação. - · · 

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento n" 536, de 
1994, do Senador José Sa.mey, solicitando, nos termos do art. 40, 
§ 1°, do Regimento Interno, a prorrogação de licença concedida 
para desempenhar missão em Dresden- Alemanha. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, para pro
:fer:í.r o parecer, em substituição à Comissão de Relaç-ões Exteriores 
e Defesa Nacional. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para proferir pare
=· Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senado
res, o eminente Senador José Sarney requer a V. Ex- e a esta Casa 
a prorrogação da licença relativa ao perfodo de 13 a 17 de junbo 
do corrente, quando daqui esteve afastado, em viagem a Dresden, 
na A!emanba, rendo na oportunidade proferido palestras, conferên
cias e comparecido- a encontros. 

Relato favoravelmente à prorrogação da licença do nobre 
Senador José Samey. · · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O pare= é 
favorável. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam que:iraixi permanecer sen-

tados. (Pausa) · - · 
Aprovado. 
Fica prorrogada a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 

comunicação que será lida pelo Sr. I" Secretário. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 39, letra a, do Regimento Interno do Se

nado Federal, comunico a V. Ex• que me ausentarei do País duran
te o perfodo de 2 a 8 do corrente. 

Sa!a.dâs Sessões.- Senador José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência 
fica ciente. - - - -- - - -- ---

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.l o Secretário. 

São lidos os seguintes 

Oficio n" 439/94 

Senbor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados 

LUIZ ROBERTO PONTE e PEDRO NOV AJS para integrar, res
pectivamente, na qualidade de titular e suplente, a Comissão Mista 
dl'Stinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n" 543, de 30 
de junbo de 1994, em minha substituição e do Deputado GERMA
NORIGOTIO. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de 
estima e elevada consideração. - Deputado Tarcísio Delgado, Lí
derdoPMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Serão f. 
as substituições solicitadas. 

A Presidência dispensa, na presente sessão, o p~odo desti- -
nado à Otdem do Dia, DOS termos do art. 174 do Regimento Jntemó. . . 

A Presidência convoca sessão conjunta do Congresso Na
cional, a realizar-se boje, às 19h, no plenário da Câmara dos Depu
tados, destinada à apreciação de medidas provisórias. 

Solicito aos Srs. Senadores que estejam DD plenário da Câ
mara às 19h, para tenW":mos apreciar matérias relacionadas às me-
didas provisórias. -

Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo, como 
Líder do PI'B. 

O SR._ JOSÉ EDUARDO (PTB - PR. Como Líder. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente~ :S:iis e Srs. Senadores 
fala-se muito mal do Congresso brasileiro. Fala-se tanto e tão mai 
que é possível até afirmar-Se estar na moda ni3ldizer O Poder Le
gislativo. Devemos deixar claro, logo de início.-que é muito bom 
haver Congresso, e melhor ainda que ninguém se de mal por mal 
dele falar, pois, sem Poder Legislativo legítima e sobenmamenre 
escolhido pelo povo, não se pode falar em democracia, que é o 
único~ para a modernidade. 

E preciso ponderar um pouco a situação, antes de julgá-la. 
Ao estilo de Diógenes, convém acender a·vela, em_ vez-de sequei
xar da escuridão. pois a ex~ência tem mOstradO que~ xilrii-tãs ve
zes, amada de lamentar a má qualidade do POder Legislativo pode 
acabar co~ ele. e não melborá:Olo~ o que sena desejável. 

Um democrata que se preze deve aceitar, sem queixaS.-aS -
reclamações que a sociedade faz de sua atuação, mesmo qoando 
tais reclamações são exageiadas. É muito natural que o eleitor- na 
verdade. o patrão de todos nós neste Parlamento - manifeste, das 
formas :mms· dh_':ersas e _até jp.ais veelliehtes. seu descontentamento. 

O -perigo é deixar que essa insatisfaÇão cOni ·os -políticOS se 
transforme em desilusão com a atividade politica. que pOSsa, as
sim. levar à inevitável e indesejável decepção- caril" a democracia, 
colocando-a em risco ou sendo até capaz de destruí-la. Para evitar 
esse tipO de consC:qüêhcia trágica, é dever de todos os democratas, 

Brasília, 6 de julho de 1994. no Congresso ou fora dele, tentar compreender as causas de tantos 
Senhor Presidente. questiOnãmentos e -desacertos. 
Em aditamento ao Oficio n-o 394194, tenho a homa de indi- Por isso. Proponho-me aqui a responder à pergunta:. será 

car a Vossa Excelência. pelo Partido Progressista Refonmidor _ mesmo o Congresso Nacional inoJ.XnUl!e, como garantem os crlti-
PPR, o Deputado FRANCISCO DORNELLES em substituição ao cos mais ásperos1 · · 
Deputado JARVIS GAIDZINSKI na vaga de titular, para integrar Os militares, por exemplo, têm reclamado muito dos Parla
a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provi só- mentares. Esquecem-se, por certo, de que todos os brasileiros são 
ria n" 543, de 30 de junho de 1994 (reedição da MP n" 517/94), vítimas dos maus costumes do regime no qual eles mesmos exer
que "dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para ciProgra- - -ceram o poder de arbítrio, nesta República. Se o congresso pieia 
ma de Integração Social - PIS, devida pelas pessoas jurídicas a o casufsmo ~.e nisso os críticos podem ter alguma razão -, onde 
que se refere o § lo do art 22 da Lei ·no 8.212, de 24 de jlllho de encontrar as origens de tal vfcio, senãO nos hábitos de caserna tor-
1991, edáoutJ:as providências". . . nados lei do mais _forte, durante o regime de exceção de 19641 

Atenciosamente. - Deputado Basilio Villaui, V ice-Líder do A natureza discricionária do. !ei'ime acabOu com oS- laços de 
PPR. solidariedade que sobreviviam no Bmsi4 antes dele. No regime do 
OF/GABIN" 427 deereto-lei, no perfodo militar, o mais forte comandava e o mais 

fraco executava. Na democracia da Constituição de 1988.- sob a 
égide das medidas provisórias, manda o Governo. com o aplauso Brasma, 6 de julho de 1994 
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ora de uns, ora de outros. O Congresso, vítima dos desentendimeD.
tos nacionais, com a agenda sobrecarregada. sem acordo, sem con
senso, deixa de votar. Ou então, o que é mais comum, vota mais 
do que deveria, errando, também, mais do que seria lícito errar. 

Até porque as demandas da sociedade; licumwadas ao lon
go dos últimos decênios e acrescentadas __ às novas, ainda estão por 
ser atendidas, e é justo que as soluções sejam cobfãdas do Con
gresso. Concordo com o sociólogo Sérgio Abranches, êm entrevis
ta à. revista Veja, que atribuiu a crise de govemabilidade à sobre
carga de nossa agenda política. Ele definiu muitO bem -nosso atua1 
impasse, ao dizer: 

"Nessas horas, os interesses se dividem, ninguém 
tem poder para impor a realização de suas prioridades, 
mas tem força para bloquear a concretização das priori· 
dades alheias. Com essa agenda, a política brasileira 
marcba para uma ruptura. Não tem escapatória 

Precisal:nos esCapar da ruptufa, mas não podemosfugirdo. 
confrontos, muitos dos quais inevitavelmente -estéreiS.-" 

Fruto desse impasse e dos confrontos estéreis dde resultan-
tes, a_ConstinriÇão, na verdade, muitO maiS niã.dra:Sta do que cida
dã, estabelece um quadro de fragmentação partidária e, entre os 
partidos minúsculos, uma competição desigual. feroz e nociva ao 
bem-estar comum. Tal divisão torna o trabalho do Congresso Na· 
cio~ Illais árduo e menos reconhecido, mais penoso e menos pro
dutivo. A falta de um mínimo de coalizão pode ser atribuído, para 
dar o exemplo mais recente, o malogro da Revisão Constitucional. 

Por que o Congresso Nacional rião logrou -~ar a Carta 
Magna, atendendo ao clamor da sociedad~ que está a exigir u,ma 
adaptação de seus dispositivos aos novos tempos de abertura inun
dial? 

Em primeiro lugar, é preciso considerar o tquívoco de âtri.: 
buir ao texto constitucional a cu1pa por todos os males. sendo _o 
principal dos quais a ingovernabilidade: A verdade é que grande 
parte da Constituição da República não é sequer cumprida, não 
sendo, portanto, lógico culpá-la. E o primeiro motivo do malogro 
da Revisão f'li o fato de ninguém ser caPaz, de sã consciência, de 
diagnosti'3'" qnal seria o grande problema da mesma Eu, particu
larmente; acredito que o prublema fundamenlal do País é muíto 
mais de gerência do que de ordem iurídica. _ 

Outras razões importantes para tal fmsco podem ter sido, de 
um lado, a falta de wn c.::onsens_c;> ~ni1~o a respeito da vontade po
lític_a ~joritária na sociedade e, de outro, a ausên~ de lideranças 
naclOIIalS capazes de compensar os defeitos institucionais COD;l_Seu 

próprio carisma. Nem sempre, contudo, o carisma é uma q~da
de, principalmente na democracia. ~ no quadro atual, a ausência 
de lideranças carismáticas neste Podar Legislativo pode significar 
- como, aliás, a meu ver, significa- uma grande oportunidade 
para o Congresso cumprir seu dever como irishtuíção. 

Na verdade, a revisão dos dispositivos cOnstiru.cionais para 
adaptá-los à nova realidade continua mobilizando a sociedade bra
sileira, pois há consenso pelo menos num ponto: o de que a. Cons
tituição vigente é um obstáculo importante para o crescimento 
auto-sustentado da economia Pois, como todos sabem, a Carta 
Magna foi outorgada em oumbro de 1988, ou seja, às vésperas da 
queda do Muro de Berlim. E o mundo, boje, depois da dissolução 
do império soviético e da formação dos blocos regionais - como a 
Comunidade Econômica Européia, o Nafta e o nosso Mercosul-, 
exige uma preparação adequada para qualquer país participar da 
Terceira Revolução Industrial, dentro dos critériO. do Novo Para
digma. 

Muitos têm sido os brasileiros que se lembram de a18Umas 
senhas para acesso a este novo universo da alta tecnologia, ameaça 

para o emprego dos traballiadores. Fala-se muito em competitivi
dade. Realmente. quem não tiver produtos a baixo custo a oferecer 
na guerra das prateleiras, travada no mundo de hoje, já entra na 
disputa com uma desvantagem de difícil superação. Outra palavra
chave nas discussões sobre produção e consmno em nossos tem
pos é qualidade. De fato, o mau produto não tem vez em prateleira 
alguma, por mais modesto que possa ser o comprador. Sabe-se 
também que não obtém competitividade a sociedade que não se 
desenvolver do ponto de vista da ciência e da tecnologia ~- tam
bém é sabido que a base para o desenvolvimento científico e tec
nológico continua sendo a educação. A melhoria da qnalidade da 
instrução, principalmente a formação profissionalizante, é o pri
meiro objetivo a ser perseguido por qnalquer administrador públi
co competente e de bom senso. Até porque o principal produto de 
uma sociedade competitiva, no mundo contemporâneo, é a habili
dade de seus agentes produtivos. Sem ela, não se pode falar no bi
nómio qualidade e competitividade. 

No entanto, Sr. Presidente, SI" e Srs. Senadores, subo a esta 
insigne tribuna, com a responsabilidade e a honra- que me foram 
conferidas por mais de uni miJbão dC eleitores de meu Estado natal 
âo Paraná, para acrescentar à discussão em tomo de fatores econó
micos um outro, capaz de afetar na posição de qnalquer país na 
guerra das prateleiras - e este não é econômico: re:firo..me ao fator 
político e, mais especi:flcamente, meus nobres Pares, a uma pala
vra que tem sido muíto celebrada, mas pouco praticada: a liberda
de. Peço-lhes a graça da vênia e da paciência para me estendar 
também sobre o nobre conceito da cidadania. 

Se é verdade que qualidade e competitiVidade são senhas de 
acesso à prosperidade e a educação se constim.i na prioridade de 
qualquer administração pública séria, não é menos verdadeiro o 
fato de que o novo mundo que se descortina à nossa frente não se
lia o- niesmo sem a democr3.cia cOmo !egime polítiCo adotado pe
Jas sociedades que queiram prosperar sem descuidar da justa dis
tribuição da renda. 

· Hoje, a estabilidade política é um fator de produção da mes
ma importância da competitividade e da qualidade, pois dela de
pende a estabilidade econômica. E, como serve de matriz geradora 
para a estabilidade jurídica, é também um processo de adaptação 
ao novo mundo com o mesmo peso exercido pela educação. Tal
vez não st;ja exagerado garantir-lhes que a participação popular 
nas decisões políticas importantes? numa democracia. possa-até vir 
a ser mais importante do que os fatores meramente económicos ci
tados. 

Como aq!l! _venho falando, Sr. Presidente, Srs: Senadores, 
do primado da liberdade sobre a produção, gostaria de insistir no 
fato de ser a estabilidade política um passo indispensável para se 
alcançar a estabilidade econôm.ica. Lutar pela estabilidade jurídica, 
ou seja. contra o reformismo afobado e o excesso de ooÕnas le
gais, que só en:fia9.uecem o Império da ~~ como deve ser qual
quer democracia. é dever nosso~ até pOrque nossa jornada rumo à 
justa prosperidade passa pelo respeito à estrutura juridícli estabele
cida. 

O Brásil não pode parar de crescer. Crescimento econômico 
depende de investimento. InvestimentO s6-Se- faz com cliiM ade
quado. Clima de investimento somente se conquista com 'Confian
ça do investidor de que o ambiente econômico não seja inOspito 
para Seu investimento. Dinheiro só-Se reproduz nos lugares nos 
quais é bem tratado. Isso ocorre quando há estabilidade política.
ou seja,·a certeza de que as regras do jogo não vão mais ser muda
das. Um dos maiores obstáculos aos investimentos estrangeiros no 
Brasil é justamente a incerteza sobre nosso sistema político. Por 
isso mesmo preciSamos de estabilidade, urgente! _ 

E, se é vetdade que a democracia é mna- condição necessá-
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ria para a prosperidade obtida com uma justa distribuição de ren
de, no mundo contemporâneo. o papel deste Congresso Nacional 
ganha extraordinária rdevância a cada dia que passa Cabe ao Par
lamento, na atual conjuntura, garantir o exercício da soberania po
lítica popular pelo mecanismo da representação parddária. 

O Sr. Marco Maciel- Pcrntite V. Ex" um aparte? 
O SR- JOSÉ EDUARDO - Pois não, Senador Marco Ma

ciel. Com prazer ouço seu aparte. 
O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador José Eduardo, V. 

Ex" discute hoje um problema que, a meu ver, é básico para o País: 
a questão instirucional. Em última análise, o que certamente V. 
~ quer dizer- e com o que concordo integralmente - é que a cri
se brasileira é, em sua raiz, política. Ou sej~ não podemos -pensar 
num processo ordenado, homogêneo, orgânico de desenvolvimen
to enquanto não desatannos o nó político-institucional. Aliás. essa 
opinião, perf.tlbo-a há muito tempo e. inclusive por ocasião da Re
visão Constituciona4 defendi a tese de que deveríamos eleger 
como grande prioridade resolver a questão institucional brasileira. 
Enquanto não tivermos instituições modernas, adequadas ao nosso 
País, não poderemos ter, conseqüentemente, a solução dos grandes 
problemas sociais e econômicos qtie nos desafiam. Então, não 
adianta tentarmos bater nos efeitos sein ii às causa,s..:_sem_ perquirir 
as razões das nossas dificuldades. Por isso, considero fundamental 
- e ainda não pude ouvir as conclusões do discurso de V, Er, mas 
aqui permanecerei para cOntinuar a ·ouvi-lo:..., que discutamos nes
te Congresso a questão institucional. Já que perdemos umã opOrtu
nidade excepcionalmente positiva de fazermos a Revisão Constitu
cional. não podemos deixar de tentar, no próximo ario, no início da 
próxima legislarura, fazer uma reforma constituciooal que deslinde 
essa questão. Diria até que isso passa pOr Ullia sêr:ie de providên
cias, entre as quais a que eu chamaria de refundar a República. No _ 
início do século, durante muito tempo, muita gente disse, sobretu
do os republicanos que estavam frustrados com os rumos que a 
República tomava, que era necessário refundar a República. Eu 
volto a insistir: penso que é fundamental refundannos a República, 
e isso passa pelo conceito de cidadania. Em segundo lugar, temos 
que discutir a questão federativa, ou seja, fortalecer o federalismo 
brasileiro. Temos"um federalismo fonnal, legal, mas não temos um · 
federalismo _réãl, concreto. Os Est®os possoem a chamada igual
dade jurídica, mas não há uma adequada distribuição de rendas. 
Precisamos melhor definir o sisteina-de governo que praticamos, já -
que a sociedade, mais uma vez, confirmou o Presidencialismo. 
Precisamos fazer um verdadeiro Presidencialismo em nosso País. 
Precisamos olhar, dentro do sistema políti.Có, ós subsistemas elei
toral e partidário. Com relação ao sistema parddário, defendo que 
não devemos apenas fortalecer os partidos políticos,- mas também 
estabelecer cláusulas mínimas de desempenho, para que os parti
dos possam estar representados no Congresso Nacional e, sob o 
ponto de vista eleitoral, tenho impressão que precisamos também 
rediscutir o sistema proporcional puro que praticamos. Em todo o 
mundo, exceto, se não estou equivocado, a Islândia e um modelo 
que não é exafu.mente igual o nosso, a Finlândia, nenhwn outro 
país do mundo pratica o sistema proporcional puro como fazemos. 
Temos que pensar, então, em algo semelhante ao sistema misto 
que hoje está sendo o mod~lo adotado nos principais países- do 
mundo, ou seja, uma combinação do_ sistema majoritário coni o 
sistema proporcional; e o melhor exemplo qUe pOderia brandir em 
defesa de minha tese é o modelo alemão~ O alemão combina os 
dois sistemas: o sistema majoritário - que. aqui, equivocadamente. 
chamamos de sistema distrital; toda eleição é distrital, portanto, 
não há. um sistema eleitoral disttital- com o sistema proporcional. 
Devemos, então, Combinar o ·sistema majoritário com õ _sistema 
proporcional. É um sistema misto que está dando certo em váriOs 

países do mundo e que agora outras sociedades o estão adotando. 
Exemplos: a recente reforma na legislação japonesa, na própria le
gislação italiana, de algmna forma na legislação espanhola etc. De 
maneira que essas reformas-são fundamentais para que tenhamos 
uma democracia hígida, com saúde, uma democracia que nos per
mita enfrentar e vencer as questões sociais e econômicas. Enquán
to não resolvermos essas questões, nãO teremos processos conse
qüentes de desenvolvimento. V.~. em cena parte do seu discur
so, com propriedade, disse que para o investidor estrangeiro e tam- -
bém para o naciooal fazerem uma aplicação terão que corif"!lll" no 
sistema que está sendo praticado. Esse sistema precisa de transpa
rência, estabilidade e tem que ser um sistema político confiáVeL 
Saúdo o discurso que V. Ex- faz como um depoimento importante. 
Creio que devemos começar a discutir essa questão, a fim de nos 
preparannos para uma grande reforma constitucional que teremos 
que fazer no próximo ano. Confesso que acho que o futuro Presi
dente da República- sei que V. Ex" preside um dos partidos que é 
coligado_ ao ~SI?_B _e ao PFL -, que eu torço seja o Senador Fer
nando Henrique Cardoso .:... pois estamos trabalhando para que S. 
Ex• vença as elei~es deste ano -, ao tomar posse, nãO terá outro 
canrinho a não ser propor uma ampla reforma constituciOnal; do 
contrário,: ele não terá as mínimas condições de governabilidade. 
Aí está a questãO que V. ~ fere nesta tarde: a crise brasileira é 
uma crise institucional. Se não mod.emizaimos as nossas institui-
ções fazendo uma refonna constitUcional, o futuro Presidente da 
República não terá condições de governar o País e vamos ver pro
longada a crise que estamos vivendo hoje. Daí por que creio que o 
Congresso, já nesta Legislatma, tem que começar a discutir a 
questão para, quem sabe, logo. após a posse do futnro Presidente 
da República, que ocorrerá logo no primeiro _dia do ano vindouro, 
tratarmos de fazer uma ampla reforma constitucional que desate os 
nós da nossa crise política. Desatados esses nós e resolvidas essas 
questões, certamente voltaremos a crescer e a ter a estabilidade po
lítica indispensável para que se tenha um processo correto e justo 
de desenvolvimento. 

O SR- JOSÉ EDUARDO - Agradeço pelo aparte de V. 
Ex•. que vem emiquecer meu pronunciamento, com o qual concor
do plenamente. A nossa idéia é justamente levantar um tema por 
demais complexo, profimdo7 e com raízes em um passado distante. 
Muito se faz no Brasil para se combater os efeitos de certos pro

-blemas~ mas nada se faz para combater as causas; estas se perpe
ruam.. E tenho receio de chegarmos no pr6xíri:J.o Governo, promo
vermos novamente reformas de maneira ãtabalhoada, que; doze 
meses depois, já se mostrarão insuficientes e incapazes de resolver 
os problemas nacionais. Há mais de dez anos fazemos profundas 
reformas legais' no País, e a situação está cada vez pior. Este dis
curso é a manifestação da nossa preocupação; deSejanios uma dis
cussão mais ampla e mais profunda para estabelecennos uma re
forma duradoura 

O Sr. João Rocha- V. Ex"pcrntite-me um aparte? 
O SR- JOSÉ EDUARDO- Pois não, Senador João Rocha, 

com muito prazer vamos ouvi-lo. 
O Sr. João Rocha- Oovi com mUita atenção a colocação 

do Senador Marco Macíel e, também, -entendo que a nossa crise é 
política. A Constituição dos Estados Unidos, se não rri.e- falha a 
memória, tem 21 artigos. o-nossO País não precisa, neste-mofuen:.. 
to, de leis. pois acredito que temos leis em demasia. V. Exa em um 
pronunciamento, não ·recoroo ·quando; cõlõcou que o País ilãO pré
cisava de uma reforma cOnstirucioiial. Creio que o País precisa de 
reforma de valores~ de prioridades, porque leis estamos fazendo 
todos os -dias. Discordo do Senador Marco Maciel quando S. Ex• 
fala que o Executivo não tem os Poderes necessários para gôver
nar; penso que o Poder Ex~tivo tem todos os pXIeres. Estou 
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nesta Casa há três anos. Nesse período, praticamente rodo o que o 
Governo pediu ao Congresso Nacional para vfubi!izar a República 
foi feito. O Governo pediu o Fwtdo de Emergêucia Social. Demos 
o Fundo de Emergência. Um mês depois, o Governo colocou que, 
além desse Fundo Social de Emergência, ele precisava também de 
uma Lei Autitruste. Demos ao Executivo a Lei Autitruste. Sou ad
vogado, não sou jurista, mas penso que precisaJ:noS de-pouco Para 
viabilizar o País em termos de lei escrita. porque - repito - temos 
leis demais. A maioria do povo fala que "tem lei que pega e lei que 
nãO pega". Neste momento, o País precisa de credibilidade, de sin
ceridade. Conheço V. Ex", acompanho o seu trabalho. Autes de ser 
político, V. Ex" é um empresário bem sncedido, tnmsparente. Ou
tem, ÍiqUei eD.fusiasmado ao ouvir V. Er. como banqueiro e Cole
ga nosso, dizer que não entendia como o Governo, neste momento 
de implantação da estabilidade na ec6it_6Iirla-pão sei se vou repe
tir as suas verdadeiras palavras -, com uma inflação prati~erite 
zero, estava prati<:ando um juro mensal real de 8%. Sei que essa 
colocação de V. Ex" foi de coração, de espírito de brasilidade, de 
cidadania, porque hãO foi a primeira vez que V. Ex:r. se posicionou 
contra o excesso das taxas de juro praticadas em-nosso País,-mes
mo no regime inflacionário. Há mais de dez anos que a política 
monetarista, que o "economês 11 não dá certo no País porque pende 
para o comodismo, para as defmições entre quatró paredes, en
quanto o País está precisando de defiriiçõo -pari-uiDa sociedade de 
150 milhões de brasileiros. Fiquei estarrecido, realmente chocad(), 
quando ouvi, on~ o Góvimlo dizer qtic{esta.Va captando recur~ 
sos a 8% ao mes. Eu me aprofundei lnais ness~tãO _e verifi
quei que este Governo deVe e rolá uma dívida de mais de 150 bi
lhões de dólares. Se o Governo está rolando ISO bilhões de dóla
res, se ele vislumbra 8% ao mês, vai gerar ó' quê? Vai gerar um 
País de improdutivos, de inoperantes, de especuladores, e o Go-. 
vemo vai manter essa mesma ciranda financeira que está aí, por
que observamos que todas as vezes qUe 6 GovernO praticou jurOs 
altos quem pagou foi o caiXa do Tesouro, e este -caixa continua pa
gando hoje. O Governo vai crescendo a sua dívida nominal, com 
isso vai dcixando de atenjer- ,~-sOCial; vai sacrüic:ando, a cada dia, 
os mais necessitados e miseráveJ.S áO ne<=:--;:. ~ Como é _que uin 
empresário vai investir eÍn-Wn país onde, sdn trahaibar, ele pode 
pegar o splf capital e ter uma remuneração de 100% ao ano? Veja-. 
mos exemplos de países do Primeiro Mwtdo: Estados Unidos, paí
ses da Europa, com uma ·inflação de 5%, 6%30 ano, geram juros 
de 8%, 10% ao ano. Então, teuho que viabilizar meu negócio ten
do mn sistema financeiro, tendo mna ativldã.de ·financeira como 
parceira. E aqui em nosso Pafs, no priiÍI.ciro n:iomentO -o GOverno 
falou: nãO produza, nãO coma, transfonne todo o dinheir<> em .1'•
pel. Não precisa Comer! Então, se eu não vou Comer, não vou ge
rar consumo; se não estou gerando consuma, nao estou incentivan
do a produção. Afinal, produzir para quem se o Governo diz para 
não conier? O Governo diZ 9_Íle--é_para pôr<? ~o _!!_O banco a 
2%, que o Governo temunC:ra 8%. Mas esse dinheiro está saindo 
do seu caixa, porque a fonte de recmso do Tesouro é cf caixa do ci
dadão, é o impOSto gerado. O caixa dO GOveíno é gerndo na arre
cadação de impostos. Eu condeno essa Ealíti~a. ~~_sentindo que 
é a mesma política monetarista que vislumbrei há ~ez anos e que 
vai, mais uma vez, reduzir a capacidade de consumo e o incentivo 
à produção~ mantendo os preços altos. Li no jornal. on~ - e fi
quei estnrecido -, que o Governo que~ que Seja.It! ~tidos qs pre..: 
ços altos; vai tirar o !PI para dar iilais ganho, vai tirar o ICMS dos 
oligop6lios e dos monopólios. Como vi no balan_S:o fmanceiro de 
1993 do Governo, o BNDES só emprestou clliiheiro para quem 
não preCisava; O pobre ilun<:a_ teve dinheiro para empréstimo. O 
BNDES sempre foi a UTL -s-6âeu dinlielro para unia minoria, paiã. 
uma casta privilegiada, para os monopólios e oligop61ios. A sacie-

dade que quer produzir, o micro, o pequeno e o médio empresários 
não têm espaço, não têm crédito. Assim, este País não vai para a 
frente_ Admiro V. Ex• como empresário, como banqueiro e quero 
elogiá-lo neste momento. O País só cresce geiando consumo, e a 
fonna de gerar o consumo é a produção, que, para gerar o consu
mo. tem que gerar salário, tem-Que gerar poder de aquisiçãO. Obri
gado pelo aparte, nobre Senador. 

O SR. JOSÉ EDUÁ.RD() - Muito obrigado, nobre Sena
dor. O que pretendo dizer, gastaodo algumas !andas de papel, é 
justamente que o problema econômico que o Brasil atravessa é 
conseqüêocia da precariedade da nossa legislação, que muda com 
muita frequência. O papel desta Casa seria o de garantii a e8tabili
dade da ordem legal e institucional._ Se algum pecado nós temos, é 
ju~eiite o de deixãr de cumprir com este papel maior que a rep
reseqtação politica nos concede. ou seja. garantir a instabilidade 
jlliÍdieo-institucioual do País. Acho que não temos feito isso. Esta
mos sujeitOs a injunções políticas conjtmturais, aderindo sistemati
camente a toda e qualquer proposta, todas elas fundamentadas em 
razões da maior importância. tentando cada uma delas resolver o 
problema de forma imediata, mas cujas coriseqüêDciãs sãó- um le
gado de uma situação cada vez pior. Os problemas da questão eco: 
nôlPi~ não são conseqüência dos-erros de ordem-econômica, mas 
dos erros de ordem política. 

Sr. Presidente, a nossa tarefa prática é graode e complexa, 
mas nunca poderá ser considerada uma meta impossível. Ela se 
inicia justamente pelo processo de depuração, ao qual, justiça pre-

- cisa ser fei~ a Câmara dõs Deputados e esta Casa, o Senado da 
República, não se têm furtado. A i:epreientação popular precisa ser 
limpa e transparente, e os processos_ abertos e levados a cabo no 
interior deste Congresso, por mais dolorosos que possam ser, de
mo~ "que, ape~ dos pesares institucionais, o Poder Legisla
tivo tem em conta, acima de qualquer veleidade corporativa, sua 
função de serviçal da sociadade, à qual se prende pelo vínculo in
dissolúvel do voto, manifestação de maioridade da cidadania 
c·.oo·-~Não basta, contudo, ao Cougresso ser e parecer honesto, 

como foi cobrado da mulher de César. O POder Legislativo tem o 
deyer primordial de representar a sociedade e, para tanto, precisa 
refletir sua face verdadeira, seja ela qual for, e só eipressar aqnilo 
que for de sua vontade, manifestada de forma majoritária, sem, no 
entanto, deixar desprotegidas as minorias. Infelizmente, mantido o 
s~tema eleitoral com o voto proporcional obrigatório e de legenda 
e as distorções matemáticas nas dimensões das bancadas dos Esta
dos na Câmara dos Deputa,dos. não se pode falar numa prática de 
"um cidadão, um voto" em nosso País. 

Cabe-nos, portanto, a responsabilidade pela correção de tal 
desvio. Se a distorção matemática nas bancades impede o reflexo 
imediato da vontade política do eleitorado no trabalho cotidiano 
das Casas de leis, aos legisladores responsáveisjamais poderá fal
tar o dever de fazer prevalecer a vontade do povo dentro destas 
mesmas Casas, que são do povo. mesmo que, mUitas vezes, tal 
vontade possa contrariar interesses pessoais, grupais ou partídários 
de Parlamentares. Ou ainda. o que é mais comum de suceder, do 
Poder Executivoy entendido como uma corporação. 

__ Não se trata de alguma novidade para meus nobres Pares 
nesta Casa o fato de aqui se trãbalhar mUlto e- sob excessiVa pres
são, não tanto da opinião pública. mas muito mais dos outros Po
deres. As estatísticas comprovam que ·os g<?vemos federais têm 
usado o artifíciO ·de nlantei O Paiiamento sob controle, exigindo 
dele reações semelhantes à saliva dos cães treinados por Pavlov -
o pai da Teoria dos Reflexos Condicionados. Mas. numa democra
cia modema, não se pode admitir a redução do nohre papel do le
gislador a uma reação reflexa à vontade dos governantes de plan
tão, mesmo tendo sido estes também escolhidos pelo voto popular. 
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Também não é novidade para nenhum nobre membro desta 
Casa, mas amda assim faço questão de registrar, o fato de a última 
Medida Provisória eDcamíDhada ao Congresso Nacional ter recebi
do o número 529. Ou seja, a Constituição foi outorgada há 68 me
ses e os três Governos federais, desde então - sob o comando. de 
José Samey, Fernando Collor e ltl!mar Franco-, foram coerentes 
pelo menos nwn ponto: o encaminhamento excessivo desse enOl
lho autoritário, a uma média de quase oito por mês, ou seja. duas 
por s~ sem contar férias e reCesSoS. 

O Sr. Maroo Ma~- Senador José Eduardo, concede-me 
V. Ex" um outro aparte? 

O SR- JOSÉ EDUARDO-Ouço V. Ex" comprazer. 
O Sr. Marro Maciel- Senador José Eduardo, no momento 

em que V. Ex" faz o discurso, já temos maiS de 5'1Yinedidas provi
sórias editadas. De sexta-fcira aié hoje, algumas foram reeditadas 
e, ontem. duas novas foram editadas. Certamente. tal é a-velocida
de das medidas pt)>Visõruis que entre a preparaçãO do iliscurso de 
V. Ex- e o tempo em que veio aqui pronunciá-lo, já se alterou o 
quadro. Posso afiançar isso, porque;· se Dão eStou ·equivocado, a 
Medida Provisóiiá do Real tem o número 542. Ontem, foram bai
xadas três: uma reedição e duas medidas novas- e muitas e muitas 
outras serão editadas ou reeditadas até o fmal do mês. Estou ape
nas dizendo isso para reforçar a tese que V. &• está aqui produ
zindo. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - E, eómo pretendemos 
aparteá-lo, é bem "l'P"Z de chegar a seiscentas. 

O SR- JOSÉ EDUARDO- &ato. 
O Sr. Cid Saboia de Carvalho - O Senador Ney Mara

nhão e eu estamos aqui a postos para apartear V. Ex-. Por certo, 
crescerá o número de medidas provisórias. -

O SR- JOSÉ EDUARDO - E a medida provisória é um 
in:strumento para ser usaâo em-profundas crises, revestidas de ca-
ráter de urgência. -

O Sr. :MMco :Maçiel- Em caráter de urgêD.cia C ielevância. 
Esses são os pressllp!>S~Ds para que se edite uma medida provis6ria. . 

O SR- JOSÉ EDUARDO - Esse é justamente o eli:emplo 
da situação da precariedade de nossa legislação. 

O ex-Presidente José Samey encaminhou 148 medidas pro
visóriãs~ ~ de cinco anos; Fernando Collor~ 157 e o 
atual Goveiho~ 226.· O_ ~US9 no recurso à medida provisória obri
ga o Congresso a usar a Cabeça apenas para aprovar ou recusar as 
propostas do Executivo, praticamente sem: posSibilidade alguma 
de discuti-las. Só para apreciar as nieâidas provisórias, foram 
constituídas 75 ComiSsões Inistás, em-1993. 

A gnmde questão é saber quem foí beneficiado com as 529 
medidas provisórias enviadas até agóra pelo Governo ao Congres
so Nacional. Terá sido o povo brasileiro seu maior beneficiário'? 
Todos nós aqui sabemos que não é bem assim. Nenhuma dessas 
medidas provisórias melborou a situação do emprego e do salário 
do trabalhador nem reduziu impostos ou- sdvill para baixar os ju
ros. Muito antes pelO contrário. Até põflSsO nle5fuõ;-está na hora 
de jogar esse entulho autoritário no lixo da História. · · 

E também pergunto aos nobres Pares: quem fOi que disse 
que estamos aqui apenas para balançar a cabeça, aceitando ou ne
gando as vontades dos governos federais, por melhores, mais ho
nestos e mais bem-intencionados qUe estes_ sejam'? Há" muito tem
po, Montesquieu já -deixou resolvida esta questão~ ao criar o siste
ma tripartite de poder em qualquer regime político classificadcr de 
democrátiCo. Tal regime estabelece que o Parlamento, eleito pelo 
povo, elabora as leis, a União as executa e os juiZis jiilg~ se a 
execução é. ou não, correta ã luz da ConstitUição VigerifC. 

Uma das críticas mais coriluns ao ConiresSo é 3queia ~ 
gundo a qual este Pa$unento atrapalha o desenv~~vimento I!~io-

na!, por Dão votar leis. Os fatos desmentem tal afumação. Pois, no 
ano passado, o Congresso discutiu e votou 1.003 normas legais, ou 
~a, 225 leis, sete leis complementares, 29 decretos legislativos, 
doas emendas à Constituição, 150 resoluções do Senado Federal, 
doas resoluções do Congresso Nacional, uma resolução da Revi· 
são Constitucional, quatro atos convocatórias e um aditamento a 
ato convocatório. 

Seis Comissões Parlamentares de Inquérito funcionaram 
com acompanbarnento detalbado de toda a Nação, numa rara e 
apreciada demonstração de transparência e tolerância do Poder J..e. 
gíslativo. No mesmo período de 1993. foram votados ainda 93 ve
tos presidenciais. 

Somente no primeiro semestre deste ano, votaram-se 114 
normas legais, das quais 43 leis, três leis complementares, 23 de
cretos legislativos, seis emendas revisionais, uma resolução- do 
Cougresso e 38 reseluções do Senado. É, no mínimo, leviano, en
tão, dizer que nada se faz aqui. 

Em vista de tais estatísticas, que s6 podem surpreender as 
pessoas que não conheçam a atividade congressual, creio fazer 
parte de minhas obrigações de representante do povo de uma Uni
dade da Federação a tarefa de lutar contra a febre legiferante do 
Poder Executivo. Pois o Poder Legislativo precisa de tempo para, 
pelo menos, cumprir seu papel de refletir a vontade política nacio
nal e fiscalizar os atos administrativos do outro Poder. Da mesma 
fOrma, o Congresso não se pode deixar sobrecarregar com a vota
ção excessiva de normas legais apenas para mostrar à sociedade 
que trabalha,. ao contrário do que dizem os críticos mais ferozes, 
que nos acusam de inoperãncia. 

Sim, de fato, há leis demais no Brasil e muitas não são cum
pridas, como-deveriam ser, na defeSa do mais fraco COntra O mais 
forte. Cabe-nos garantir a estabilidade jmfdica, .lutando contra o 
reformismo permanente, que é uma das paixões comtmgadas, de 
um lado. por demagogos e, de outro, por burocratas autoritários. 
além de servir de instrumento para esconder a i.D.competência de 
alguns. . . . 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Permite-me V. Ex• um 
aparte? • 

O SR.: JOSE EDUARDO- Ouço V. Ex" com prazer. 
O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Faz V. Ex" uma análise 

muito interessante; inclusive, repõe a verdade no seu devido leito. 
mostrando, através de sua análise, que o Governo muitas vezes cri
tica ó Poder Legislativo; a sociedade critica o Poder Legislativo; a 
imprensa, comO um todo, critica a· Câmara, o Senado e o Congres
so Nacional, mas, com efeito, há um desconhecimento do que real
mente aqui acontece. A crítica que V. E:t' faz à utilização das me
didas provisórias é o que há de mais certo no seu pronunciamento. 
Na verdade, há o abuso de aplicação do conceito de relevância e 
de urgência; um abuso que ofende a própria instituição da demo
cracia na Nação brasileira, na nosSa Pátria. A crítica de V. Ex• é al
tamente procedente. V <;ia V. Ex" que no seu discurso há criticas à 
Constituição._Com algumas não concordo; com outras, concordo. 
A cn'üca básica do SCU d.iSCuisõ -é-aquela que se refere à instituição 
das medidas provisórias. Isso foi de uma infelicidade extrema; fõi 
uma má inspiração da Assembléia Nacional ConstitUinte, inclusi
ve, iludindo a vigilância da maioria dos participantes daquele notá
vel Çolegiado. O ·senador.Marco Maciel, no aparte que deua V. 
Ex•, falou numa reforrila cOnsfítiícional para o anO que vem. Quero 
dizer- que não sou contra a· refoi:m.a conitituCiõnal._Sou a favor de 
qualquer mudança na Consti.triição, se ela for estudada, democrati~ 
cam.ente resolvida e, no méritO;o_ ~or para a sociedade brasilei
ra: No entanto; terá sempre que ser feita através da emeilda cõnsti
tudoliãl: Não Sei por que essa- reCusa ao ins1id:nien.to prôprio;-poíS; 
pala isso há a emenda constitucional que é o instrumento adequa-
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do para a reforma constitucional. A reforma se faz ordinariamente 
pela emen~ excepcionalmente pela Revisão. A Revisão Constitu
cional não teve -vez, porque ela não tinha o embasamento constitu
cional devido. Quero louvar o pronunciamento de V. Ex•, que é 
dos mais interessantes: Sempre que V. Ex.• comparece à tnbuna do -
Senado ilustra-nos com os seus conceitos de um homem prático e 
de grande visão social. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO --Agradeço o aparte de V. Ex' 
que vem enriquecer o nosso pronunciamento. 

É nosso dever de cidadãos e senadores combater a inflação .. 
por sabetmos que o salário do trabalhador precisa valer mais. O 
processo inflacionário é triplamente perverso: corrói o poder de 
compra do salário, concetittã ieJida e aind3. funciona como um im
posto cruel, arrecadado sem necessidade de cobrança. Para com
pletar o quadro desfavorável, a inflação funcioria como um tipo de 
AIDS moral, ao desmoralizar o valor da moeda, corrompendo o 
caráter das pessoas. 

O Sr. Ney Mar.mhão- Permite-me v. Ex"-um aparie? 
O SR. JOSÉ EDUARDO -Ouço V. Ex" com prazer. 
O Sr. Ney Mar.mhão - Senador José Eduardo, V. Ex' é 

um homem que conhece muito bem o País; é -um empresário vito
rioso, porém, com uma qualidade muito lmporta.Dte:TIOrmado na 
escola da vida, portanto, coohece o puvo do interior, o que é agri
cultura, o que é a pecuária. o" que é ecoDori:ria; V. EX• é um empre
sário que tem- autoridade-para falar nessa tribuna. pOrque conhece 
a fundo os problemas nacionais. Conio costumamos dizer no-Nor
deste: "mata a cobra e mostra o pau". Nesta tarde, V. Ex" traz à tri
buna do Secado Federal um tema com o qual todos nós, brasilei
ros, políticos e classes dirigentes, estamos preocupados. No seu 
pronunciamento? V. Ex"- falou. com muita propriedade, a respeito 
dessas mais de quinhentas medidas provisórias, as quais redunda
ram num fracasso, sem contestação da Constitníção atual, que já 
deveria ter sido modificada, melhorada e Cnquadrada rios IDomeli
tos atuais por que passa o mundo. Há. õo meU ,iãbínete~ centenas 
de telegramas e de fax da época em que iniciamos a reformâ cons
titiicional. Havia a preocupação das classes assalariadas com essa 
reforma, no seiltido de que não se mexesse com os direitos e as ga
rantias dos. Cidadãos.. EnteDdi ~uii<?_b~ essa preocupação e diS~e 
às cla;sés assalariadas que Íls mesmas poderiam ficar tranqüilas, 
pois a Liderança de então não iriã'mexer -Uma vfrgula sequer nessa 
questão. Mas, Senador José Eduardo Vieira, precisamos aumeotar 
os deveres e a produtividade. Se V. Ex"- examinar atentamente a 
nossa Constituição, vai observar que ex:isterii78 artigos de direi
tos; 46 de garantias; de deveres, Senador, _guatro; de produtivida
de, um. Ê esta a realidade! Ê por isso que V. Ex" está na tribuna, 
com a responsabilidade de empresário· e de homem público, aler
tando a Nação. São mn fi:acasso essas medidas provisórias: E dis
seram-me muitó bem os PreSidentes José Sãrney, Fernando Collor 
e Itamar Franco: com esta Constituição? cOmo está. o PaíS é fugo
vernável E a refOrma, Seriãdor, vai ser feita de uma maneira ou de 
outra, pois a situação não-põde Coiitini.J.ãr -córilo está. Portanto? saú
do e apóio V. _EX" cõmo Senador que, -alem 4~se papel, foi tam
bém Ministro âe Estado; bem Coiilo-pela responsabilidade que tem 
na parcela da economia deste Pais, nos setores em que V. Ex- ama 
tão brilhantemente. Parabenizo V. Ex' pelo alerta que faz à Nação 
com muita propriedade nesta tarde, no momento em que nos esta
mos defrontando com este plano que, inclusive, também apoiei e 
pelo qual torcem todos os brasileiros que querem ver o bem nacio
ual. Mas, Secador, tenho dúvidas quanto ao êXito do plano, pois 
acredito que é necessário haver equihôrio entre entrada e salda dC 
dinheiro. Entretanto creio também -que Deus ê -brasileiro e torÇÕ 
para que o povo e seus dirigentes tenham p3:triotismo par3.- que, 
dentro deste plano que está sendo executado, possamos chegar 

àquilo que a maioria do povo brasileiro deseja. Felicito_ V. &
pelo magnífico pronunciamento que profere nesta tarde. 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Agradeço o aparte de V. Ex", 
que vem enriquecer o nosso pronunciamento. Bem diz V. :Ex-: nós 
todos aprovamos e apoiamos este plano, queremos que reaJmente 
ele venha acabar com a inflação, mas é preciso parar de mudar a 
toda bora e a todo dia. 

Não basta, contudo, combater a inflação. É preciso evitar a 
recessâo. Eu, particularmente, estou convencido de que a negativa 
experiência brasileira está demOnstrando; à exaustão, ser a reCes
são o pior remédio para debelar a febre inflacionária, pelo menos 
em países em desenvolvimento como o nosso. No Brasil, a guerra 
contra a inflação não pode ocorrer no campo do desemprego, dos 
impostos elevados e das altas taxas de juros. O Brasil precisa pro
duzir, fazer uma opção pelo trabalho. 

As batalbas para a recuperação do valor do salário do traba
lhador devem ser travadas também no campo aberto das liberdades 
politicas e da estabilidade jurídica. Este Congresso nacionil tem o 
dever de oficio -de-se estabelecer Como uma fortaleza contra as ten
tações? de um lado,. do refonnismo populista e demagógico e, de 
outrO? do imobilismo autoritário e elitista A construção da demo
cíâcia é lenta, n:ias irreYersível A transição, uma caminhada longa, 
passo a passo, não pode ser confundida com IIina corrida com che-
gada predeterminada. · · - · . __ 

Ao-longO da trajCtória, não conVéln cobrar do CQngresSo o 
cumprimento dC seU dever, até porque este Parlamento não tem 
faltado com suas obrigações. Talvez seja mais lúcido deter a ativi
dade febril do Poder Executivo na produção de novas leis, com
provadamente desnecessárias. Se excesso de leis produzisse rique
za o Brasil seria. certamente, o país mais rico do mundo. Acusa-se 
muito o Congresso de fazer pouco. Está na hora de todos percebe
rem que o problema maior é o Governo fazer demais, tentando es-
conder sua própria ineficiência. _ 

Estamos aqu~ nobres Senadores, Srs. Presideute, para traba
lhar para o povo. Mas trabalhar para o povo não deve significar, 
necessariamente, produzir de forma febril e insensata normas jurí
dicas novas, ao sabor das circunstâncias e da vontade unilateral do 
Poder Executivo. Fomos eleitos para decidir o que é justo e legíti
mo e esta tarefa preciSainos cumprir, pois ela é fudispensável na 
construção de uma democracia sólida, justa e impessoal como- a 
exigida pela tualoria da popolsção brasileim. Estabilidade politica, 
já! Estabilidade econôtníca, agora! Estabilidadejurldica, urgeote! 

Muito obrigado, Sr. Presideote. _ 

Durante--o discurso do Sr. José Eduardo, o Sr. 
HumhertCJ Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucúiio Porte/ia, Suplen
te de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. José Eduardo, o Sr. 
Lucfdio Portella, Suplente de Secretário, deixa a cadei
ra da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lu
cena, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Eduardo, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência. que é ocitjmda pelo Sr. CliagciS Rodrigues, r-
Vice-Presidente. --- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
comunica ao Plenário_ que decidiu cancelar a sessão Conjunta do
Congresso Nacioual ~nvoca<4 para hoje, às 19h. 

O SR. NEY MARANHAO- Peço a palavra, como Líder, 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
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palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. .. · · 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como líder. Para 

uma breve comunicação. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente~ 
Sr's e Srs. Senadores~ nos termos do art. 50, § zo. combinado com 
o art. 70 da Constituição Federal e, ainda, com o art. 216, Inciso !, 
do Regimento Interno do Senado Federal, atinente à sua compe
tência fisCalizadora, solicito do Sr. Ministro da Fazenda as seguin-
tes infcmnações: ·· - ·· · · 

I") Existe vetba orçamentíria destinada à construção do Fó
rmn da Justiça Federal de Primeira Instância do Estado de Pernam
buco'? 

2") Qual é o seu montante? 
3") Quanto foi liberado e qual o cronogramade liberação? 
A justificação acompanha o requerimento de informação. 
Muito obrigado a V. Ex", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lembro ao 

nobre Líder que deve encaminhar o seu requerimento à Mesa, na 
forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Ma.cieL 
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. 
Senadores, desejo registrar a visita que os Senadores Fernando 
Henrique Cardoso e Guilherme Palmeira, candidatos, respectiva
mente, a Presidente e a Vice-Presidente da República pela coliga
ção PSDB-PFL-PI"B fizeram hoje, em companhia de outros Parla-
mentares à Embrapa. . 

O órgão da Embrapa visitado, Sr. Presidente, foi o Centro 
de Pesquisa Agropeeuária do Cerrado - CP AC, uma das unidades 
de pesquisa da referida Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária, criada em 1975. É o CPAC a maior linidade da referida 
empresa e a ela cabe, como tarefa principal produzir os instrumen
tos necessários para o desenvolvimento da pesquisa na região dos 
cerrados. 

De acordo com as atribuições do órgão, o CP AC tem como 
missão gerar, promover-- e transferir ·conhecimento e tecnologia 
para o desenvolvimento sustentado do complexo agrossilvo pasto
ril da região dos cerrados. --

A região' dos ceirados, como se sabe, compreende uma área 
de 204 mi)b6es de hectares, distribuídos basicamente nos Estados 
de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, To
cantins, Maranhão, Bahia, Piauf, Distrito Federal, Pará, parte de 
Tocantins. parte de São Paulo e Amapá. 

Desse total aproximadamente 140 milhões de hectares do 
cerrado constitui-se de terras aráveis, potencialmente aptas paxa a 
produção de alimentos, fibras e energia. Acrescente-se ainda uma 
área significativa de pastagens naturais e cultivadas que suporta 
40% do rebanho bovino nacional. Os cerrados se constituem hoje 
no Brasil em uma nova e promissora fronteira agrícola. E estamos 
certos em acreditar que poderá ser um dos pólos mais importantes 
para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária de nosso País. 

Há vinte anos, quando surgiu o CP A C, os cerrados davam 
uma contribuição imrito modesta para- a prodUção de grãos do nos
so País. 

Hoje, na referida região, além de se desenvolver mna agri
cultma já de certa sofisticação, podemos observar também que a 
maior parte da produção de grãos já advém dos cerrados, o que 
mostra que. em duas décadas, a região deu um salto quantitativo e 
qualitativo extremamente positiVo. 

Tudo isso, Sr. Presidente, nos faz crer que o Brasil tem ain
da, não adequadamente explorada, uma "vocação agropecuária". 
Estamos produzindo uma safra recorde em tomo de 75 a 7.6 milhi'r 
es de toneladas de grãos, o que é algó InuitO sígriificativo Parã -o 
País, mas ainda é de baixa resposta em função"daqtiilo que o Brasil 

pode gerar no campo da agricultura primária. E é uma safra muito 
peqriena se comparannos com a de outros países que ~em de 
extensão territorial semelhante à nossa. Os Estados Umdos - é ló
gico que vou exemplificar com um país de Primeiro Mundo - ~ 
duzem cerca de 600 milhões de toneladas de grãos/ano, o que Stg
nifica dizer que estamos produzindo pouco mais. 

Com isso, quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
ainda temos grande meta a cumprir no plano das atividades da 
agricultura e da pecuária. Ainda podemos expandir e expandir 
muito, desde que também melhoremos a nossa produção, quer de 
grãos, quer de outros produtos. Também melhorar bastante a nossa 
produção de proteína auimal, nos planos bovino e ovino e em rcia
ção à caprinocultura c, inclu_~v~. à avicultura. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. EX" um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL - Ouço, com pra=, o nobre 

Senador Ney Maranhão. 
O Sr. Ney Maranhão - Senador Marco Maeiel, V. Ex" 

aborda,. neste instante, um assunto que penso ser prioritário para 
qualquer Nação do mundo, principalmente para o Brasil, q~o 
há 30 inilhões de brasileiros morrendo de fome. O nosso clima é 
mellior do-que o de todas as outras nações; temos terras descan~
das, como o cerrado, citado por V. Ex", que poderá dar ao Brasil 
uma grande produção de grãos. Somos, Senador Marco Maciei, se 
não IIie engano, o quarto País do mUndo em relação à pecuária; em 
cabeça de gado; mas estamos lá embaix<>, mas lá embaixo mesmo, 
na questão da qualidade. Produzimos, Senador Marco Maciei, 70 
milhões de grãos, e os jornais dão aquele destaque: "os Estados 
Uuidos produzem 600 l:nilhões", com a alta tecnologia de que dis
põem e sendo um país de Primeiro Mundo! Mas cito um país que 
está se recuperando e dando um exemplo ao mundo: a China. V. 
Ex", como Líder nacíonal, está me devendo uma viagem àquela 
uaçãó, uma vez que não pôde ir agora em função das eleições. V. 
Er, posteriormente, conhecerá a terra de Jiang Zemi::ri. e verá o que 
é aquele pais asiático. A China tem 18% de terras agricultáveis e 
planta em 16% delas. A Senadora Júnia Marise e eu participamos 
de um encontro extrapauta que ocorreu com o Chefe do Partido 
Comunista Chinês, hoje, Presidente da China, Jiang Zemin. Disse 
S. Ex" que a China, com os 16% de terra agricultáveis que possu~ 
dedica 65% dessa produção, de quase 500 milhões de grãos, à pro
dução manual, para dar trabalho aos camponeses; somente 35% é 
produzido com a mecanização. Temos um País maravilhoso, com 
uma produção -de 70 milhões e que- segundo o pronunciamento
de V. Ex"- deverá chegar a 100 milhões. Agora, 30% dessa pro
dução, Senador, perde-se no campo e nas ladroagens dos armazéns 
que guardam essas mercadorias. Veja V. Ex'" que esse fato_~ 
ocorreu na época do Samey, nem do Collor, mas agora. O fetJao 
está apodrecendo e a população. morrendo de fome! V liDos estra
das de barro perto das cidades de Xangai, Pequim e de Cantun, 
mas estradas de ferro cruzando toda a China. Nós, aqui, de cami
nhão, em cima de pneus. em cima do diesel, temos de ter, primei
ramente, a estrutura. V. Er e eu debatemos neste plenário, nos 
Ministérios; brigamos pelos nossos Companheiros de Pernambu
co, pelos agricultores da cana-de-açúcar. Hoje, um agricultor pede_ 
empréstimo para plantar 1.000 toneladas de cana ou 1.000 sacos 
de feijão; paga os 1.000 e ainda fii:a deVendo 10! Não temos uma 
agricultura como em países como a China. É aquilo que Mao Tsé
Tung disse: "a revolução saiu vitoriosa, povo de barriga.che~ não 
pensa em revoluÇão .. ! Foi o que aconteceu na União SoVIética, que 
fez aquele exército de brinquedo, mas atômico, talvez mais _pode
roso do que o americano, e caiu como cartas. como o- Muro d~ 
.Berlim e o Leste Europeu, porque o povo estava faminto. Portanto, 
-v. Êx-' eStá aiert3D.do ·para o Problemá de aumentar a produção. 
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Mas, para isso, temos de oferecer os meios. A classe agrícola do 
nosso Estado, os plantadores de cana-de-açúcar estão quebrados 
porque o Governo é insensível; não este GovemQ~_ esse problema 
já vem de muito tempo. Temos de fazer uma legislação da seguin
te forma: primeiro, o cim:ipo; depois, o restante. Saúdo V. Ex-- e te
nho a certeza de que o seu Partido e a sua experiência irão- contri
buir para alcançannos o nosso objetivo, porque, sem uma lei que 
proteja o trabalhador, o camponês e o prodntor, não adianta produ
zir. É o motivo pelo qual a nossa pecuária está em baixa em rela
ção à produtividade. Vou dar um exemplo do que-ocorre no nosso 
Estado: gado de corte. de engorda concentrada. Começamos a fa
zer esse trabalho em Pernambuco. Tenho experiência no assunto e 
apenas 40 hectares de terra. Quando V. Ex" tiver um tempinho, 
deve passar na minha fazenda para comer um bode e vai ver os 
boizinbos que tenho por lá! Engordo, por ano, I. 200, de acordo 
com a tecnologia que aprendi na China e nos Estados Unidos. Esse 
gado produz de 17 a 18 Kg, por mês, de carne limpa. Compro um 
boizinbo de 10,5 arrobas e o vendo, com 5meses, com 17 arrobas. 
O Senador José Andrade Vieira m~_ ~presta um dinheirinho do 
seu banco - não sei se ele está me ouvindo. E, com esse dinheiri
nho, ganho um dinheirinho, mesmo com os juros elevados que 
são cobrados. Mas ele é agricultor, é pecuarista. Não sei se o faz 
s6 para mim, creio qoe não. O BAMERINDUS - não estou fazen
do propaganda do banco, estou dizendo de onde recebo o dinheiro 
- é que me tem fin3nciado. Precisamos da tecnologia e do apoio 
do Governo para: tennãs produtividade. Pernambuco é um Estado, 
como sabe V. Ex", que consome apenas 17% de came, porque não 
tem boi, não há pasto. Onde deveria haver pasto? há cana. Na zona 
mofuada, há cana; na zona s~ há seca e não há capún. Mesmo 
assim, bá solução para um Estado dificil como o nosso, quanto 
mais para este País ou para um EStado coniõ Minas Gerais, onde 
vou ver esse gado em Felisburgo. que S. Ex*, a S6nadora Júnia 
Mari.se. coDhece muito bem. Há pastagens imeri:Sas no Brasil. É 
preciso mudar, Senador; é preciso dar condições ao pecuarista e ao 
agricultor para que o povo tenha a barriga cheia e não pense em 
coisa ruim. Parabéns a V. Ex" Com a experiência quê v: Ex" teni, 
de ex-Governador, de Senador da República, poderá dar grande 
contribuiçãi)·para que a agricUltura do País tenha solução. 

0-BR. MARCO MACIEL - Muito obrigado, nobre Sena
dor Ney Maranhã6. Acolho com satisfação o aparte deV. Ex" 

Como salientoU V. :Ex-, o Brasil tem enormes condições de 
ampliar significativariJ.ehte a -suã pi'óduçãó quer no campO-da agri
cultura, quer no campo da pecuária Para esse fim. é fundamental 
que desenvolvamos modernas tecnologias, pesquisas que garan
tam a realização desSes objetivos. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, vou dizer o óbvio: embora já 
tenhamos uma safra significativa, de mais de 70 ;roilhões de tone
ladas de grãos, podemos duplicá-la sem dificuldade, desde que 
contemos não sojllen_te com os j,ps~e;ntQs de crédito, não _so
mente com a infra-estrutura física, sobrerudo no setor de transporte 
e de com1micações, mas com modema$_ tecnologias e com pesqui
sas apropriadas. E esse é um trabalho que vem sendo cumprido, 
no plano científico e tecnológico, com muito êxito, pela Embrapa. 

Por essa razão, registro hoje a visita que fizeram ao referido 
órgão os Integrantes da Chapa Uulão, Trabalho e Progresso, resul
tante da coligação PSDB, PFL e PTB, que tem como candidatos a 
Presidente e ViGe-Pre!ddente da República. respectivamente, os 
Senadores Fernando Henrique Cardoso e Gui!henne Palmeira. 

Durante a visita que os candidatos fizeram à Embrapa, ficou 
evidente, Sr. Presidente, a preocupação que os integrantes da coli
gação têm não somente em melhorar, uma vez eleitos, o 9-esenvol
vimento da agricultura em nosso País, inaS tambÇm, em p~~giar 
as instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O que 

podemos extrair dessa visita ê justamente isto~ Sr. Presidente: ao 
eleger a Embrapa como órgão a ser visitado, o Senador Fernando 
Henrique Cardoso quis deixar claro que vê na agricultura uma das 
suas prioridades de governo. Por outro lado, quis demonstrar S. 
Er que, mediante a agricultura, é possível não somente melhorar a 
dieta alimentar, sobretudo de largas parcelas da nossa população 
que não têm acesso nem sequer à dieta básica, mas manter a esta
bilidade econômica, evitando a recorrência da espiral iDflacionária. 
É possível também, pela elevação da produção agrícola, meiborar 
a distribuição de renda em nosso Pals. Aliás, S. Ex", o Senador 
Fernando Henrique Cardoso, ao concluir sua_v~ita ao CPAC fez 
questão de dizer que estava convencido de que, por intermédio de 
uma grande revolução na agricultura. haverá melhoria da qualida
de de vida do nosso povo, sobreru.do porque a agricultura é 1,lllla 

atividade altamente geradora de empregos: empregos que brotmn 
direttmente da produção e empregos que surgem indiretamente 
como conseqüência do transporte. annazenamento e comercializa
ção do prodoto. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. -Ex. um aparte, 
Senador Marco Maciel? ~ - - -- - --- -- - -- -

O SR. MARCO MACIEL- Pois nãO. Ouço, com prazer, o 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - No momento em que se refere 
à _importância do desenvolvimento da agricultura, V. Ex- deve no
tar, ao lado dos aspectos que já tem salientado, o valor que terá 
esse trabalho com a fixação do horiiem ao campo, não só propor
cionando emprego, como evitando o êxodo que agrava os proble
mas urbanos. Estes têm sido dos mais graves nos últimos tempos 
entre nós. Por outro lado -V. Ex .. ainda não salientou, mas~ de cer
to iria referir-se - deve-se ressaltar a :importância do desenvolvi
mento da agricultura para o aumento dos produtos alimentícios no 
País,-evitando a exploração tão desabrida qtie ainda se está verifi
cando. 

O SR. MARCO MACJ:EL _- Senador Josapbat Marinho, 
V. Ex" tocou em dois pontos fundamentris, que, de alguma forma, 
ç;onsti.tuem grandes desafios brasileiros em nossos dias. 

Primeiro, e a ·questão da migração campo/cidade, que se 
acentuou de forma impressionante em nosso País na últimas déca
~'-Mais do que um processo de deslocamento campo/cidade, tra
ta-se de um processo -de deslocamento do campo e da pequena ci
dade para as metrópoles, o que fez com que se agravasse muito o 
quadro social nas grandes cidades, sobretudo a situação daqueles 
que para elas acorrem. 

Como salientou V. Ex•, à proporção em que se desenvolver 
a agricultura, o homem deverá fixar-se ao CaiD:pO, com bani salário 
e condição conseqüente de criar e educar adequadamente a sua fa-
milia. . . 

O segundo dado que V. Ex• trouxe à _consideração através 
do seu aparte ref~se ao fato de que. à medida em que fosse de
senvolvida a agricultura. ampliar-se-ia a oferta de gêneros, inclusi
ve de primeira necesSidade, que constituem a dieta básica do nosso 
povo. Isso, de alguma forma, inibiria o reaparecimento do proces
so inflacionário. Digo reapareCimento, porque estoU certo de que, 
com o real, a inflação estará definitivamente jugulada, controlada, 
o que irúbirá o reapaiecimento dO processo iilflacionário C -criará 
condições para que incorporemos de direito e de fato à sociedade 
brasileira esses 40 milhões de eXcluídos - louvo-me em dados do 
mGE- que marcam infelizmente o quadro social brasileiro. Essas 
pessoas, Que vivem em situação de quase miséria, certamente mui
to se beneficiarão do incremento da produção agricola. 

Prosseguindo, Sr . .fTesidente, a visita do Senador Fernando 
»:enrique _CardosO -e dO Senado! Guilhenne Palmeira à Embrapa 
serviu_ não apenas-para demonstrar a preocupação com que, uma 
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vez eleitos, tratarão a questão da agricultura, mas 1ambém para de
monstrar o apreço que concederão à questão do desenvolvimento 
da ciên~ da pesquisa e da tecnologia em nosso PaíS. 

Neste fliD de milênio, vivemos uma grande revolução cien
tífico-tecnológica, e o Pafs dela não pode estar distante. É necessá
rio, conseqüentemente, prestigiar as instituições- de pesquisa, as 
instituições que"formam quadros de tecnólogos. É fundamental 
prestigiar instituições que geram. transferem e incmporam moder
nas tecnologias ao nosso País. A Embrapa é, de alguma forma, no 
campo da agropecuária, uma instituição pública modelar. Não se 
trata de insti:mição antiga; surgiu há pouco mais de vinte anos ·e 
hoje, através dos _diferentes centros de pesquisa e de tecnologia 
que possui em nosso País.--tem dado contribuição que não pode ser 
desconhecida para o desenvolv\Inento da agricultura e da pecuária. 

O Brasil deu esse salto, no campo da produção agrícola, no 
campo da produção primária, graçaS- ninguém pode desconhecer 
- à Embrapa. Certamente, ainda modesta, a nossa prOdução, se 
compararmos à disporubilidade de tenas, terras aráveis, terras agri· 
cultáveis, terras iri:igáveis que posSüÍínos eiii nO-ssO País~ Mas sem 
a Embrapa, certamente, estaríamos em condição bem mais difícil, 
estaríamos cOm uma produção bem mais modesta e., talvez. o qua
dro social brasileiro ainda fosse bem mais grave, sobretudo porque 
o Brasil não pi"õduz--s-omente gêneros para o--consumo interno da 
sua população, mas produz também muitos grãos que são exporta· 
dos e que, de alguma fonna, agregam significativo númerO de dó· 
lares à nossa balança comercial 

Por iS.o, Sr. Presidente, concluo as minhas palavras dizendo 
que, na verdade, o Senador Fernando Henrique Cardoso hoje prati' 
cou um ato que, de alguma forma, põe a suá campanha num plano 
muito correto, porque S. Exa está aproveitando o momento dessa 
pregação cívica que está fazendo por todo o Pais, para trazer a de· 
bate questões qUe realmente dizem respeito aó nOSso País e que in~ 
teressam ao nosso futuro enquanto Nação que- âeseja ter um pro
cesso de crescimento justo e cbri'êto. __ _ _ ~ _ _ __ 

Acredito que, ao visitar a Embrapa, o Senador Fernando 
Henrique Cardoso deu uma demonstração de que deseja mariter a 
campanha em nível elevado, discutindo os grandes problemas do 
País, apontandó, desde já, as suas prioridades e, de alguma fonna, 
fazendo C9IÍÍ que a sociedade participe cte -tõdõ esSe prOcessa--polí
tico de formação da vontade nacional. 

Acredito, por flm, que por esse caminho poderemos real
mente forjar um programa de governo que seja participativo, um 
programa, portanto, que não seja produto de meras elucubrações 
em escritóriOs- fechados, de diagnósticos feitos meramente por tec
nocratas; antes, buscando fazer com que um programa de governo 
surja de uma ampla discussão dos nossos problemas, de um ade
quado debate das nossas necessidades, e, quem sabe, também, sur
ja de forma participativa, na proporçãO efu ·que, por -este- Cã.minho, 
visitando instittiições, percorrendo o País, analisando as suas op
ções, possamos ter um-program.a-ae govcfrrio que seja, de fato e ge
nuinaniente, um programa que interesse ao País como um todo e 
que contribuirá. é:ertainente, pará qUe· ó·-País coriheça novos dias, 
para que possamos ingressar, quem s~ em tempos que venham 
a nos garantir uma sociedade, não s6 consolidadamente democráti
ca, mas uma sociedade igualmente desenvolvida. 

A SR" ,JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para wna comunicação inadiável 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex" tem a 
palavra, na forma regimental. 

A SR" ,JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para uma oumunica
ção. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, o Ministro Rubens Ricupero partícípõu hoje de uma sabatina 
na Câmara dos Deputados sobre o tuilagre do Plano Real implan-

ta.do em nosso País. 
Quero dizer que compartilho com os ideais dos 150 milhões 

de brasileiros que desejam ver um País sem inflação, sem fome, 
sem miséria e sem desemprego. um País em que todos possam so
breviver com dignidade e com respeito. 

Dentro dessa visão tão importànte e tão fundamental para os 
rumos do nosso País, certamente a implantação de um plano eco
nômico tem sido sempre um gerador de expectativas que possam 
acalentar o desejo de uma Nação sofrida, de uma Nação que con
vive sempre com a biperfuflação, com o desemprego, com a fome, 
com a miséria, com· a· falta de moradia e com a falta de atendimen
to na área da saúde pública. 

Temos agora a nova moeda, o real, origem desse plano eco
nllmico lançado pelo Governo Federal. Certamente, de um lado, 
torcemos para que se possa recompor este PaíS nos trilhos da dig
nidade e sobretudo na formação de mecanismos que possam esti
mular a produção e o desenvolvimento nacionais e que possam 
acabar definitivamente coril o estado de apãrtheid social em que 
vivem hoje milhões de brasileiros. 

O Governo se descuidou Certamente de vários aspectos na 
implantação desse plano. Apressou-se em dar a sua orientação na 
prática, em lançar a nova moeda, em fazer uma grande mfclia em 
toda a imprensa nacional, mas esqueceu-se o Governo dos meca
nismo& para proteger a população daqueles que estão agora - e o 
fizeram na madrugada do dia 30 de junbopara o dia J• de julbo 
nas prateleiras dos supermercados, nas tarifas de transporte coleti
vo, enfim, em todos os setores produtivos e de consumo de nosso 
País - gerando aumentos -abusivas de toda ordem em todos os pro
dutos. Onde estão os mecanismos que o ·aoverrio disse que teria 
para imPedir "isso? Até agora não vimos (Jualquer ação do Gover
no, a não ser aS palavras. 

-- ÁcjilfVemOs., Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez 
voltar o Presidente Itamar Franco a dizer que está preõcupado; 
mais UIP?--v~ Voltar o M;inistro ~do _q~~ também ~-tá preocu
pado e que vai impedir os abusos. Mas o pãozinho aumentou, a 
cesta básic3. ãumentou e os prÕdutos de primeiii -nC:cesSídade es
tão aumentando com reajustes de até 106% acima da inflação. 
Aliás, uma inflação- que chegoU a 50% _no mês de junho. 

- E aqui estão as relações de iodoS Os prodUtos que a impren
;a tem divulgado denunciando o arbítrio, a ilegalidade e, sobretu· 
do, a fome com que esses cartéiS, :Principalmente dos alimentos do 
nOSso PaíS- e de outros setores, esiãó agindO diante dos olhos do 
Governo, e certamente sem nenhuma dificuldade ou mesmo sem 
estarem apreensivos diante das ameaças e das-preocupaçõeS do 
Presidente da República. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preciso que o 
Goverõ.o ·aja de uma forma absolutamente convincente neste mo
mento. Por quê? Porque senão a Nação vai entender mais uma vez 
que estamos tendo mn plano que vai vigorar até o dia 15 de no
vembro - que vai ultrapassar as eleições do dia 03 de outubro e 
chegará até 15 de novembro. E mais uma Vez esta Nação pode se 
frustrar; e mais uma vez poderemos concluir que esse plano se 
transformará no maior calote eleitoral deste País. 

Temos· uma preocupação e um questionamento, diante da 
seriedade dos homens públicos que estão conduzindo esse Plano 
neste momento. Não se-pode brincar com uma Nação que já está 
sofrida, que está se transfonD.ando em uma verdadeira convulsão 
social diante das dificuldades, das situações de tuiserabilidade e 
indigência sócial. 

É a nossa preocupação neste momento, -Sr. Presidente. Nós 
que defendemos ardorosamente o princípio da credibilidade deste 
País;-pois nã6odesejamos que a Nação paSse por monientos tãó di
fíceis como já ocorreu quando da implantação de outros planos 
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econômicos que desencadearam uma inflação cada vez maior~ au
mentando o desemprego e as dificuldades da população brasileira. 

Tenho em mãos recortes de jornais da grandC impreÍlsa do 
País trazendo denúncias das arbitrariedades que estão sendo come
tidas coll1Ia a nossa população. OIJtem, a apresentadora do Jornal 
da Globo denunciou e provou, para 80 milhões de brasileiros, a 
desfaçatez que está sendo cometida contra a população, diante dos 
olhos do Governo, com aumentos de até 500% em produtos que 
estão nas prateleiras dos supermercados e do comércio lojista. 

O Ministro Rícupero defende ardorosaménte o Plano. Vejo 
sinceridade e tenho até credibilidade em S. Ex". Porem, quais são 
os mecanismos que irão garantir o sucesso do Plano? Estão falan
do· em se criar comissões, Secretaria de Controle, aumentar o po
der de ação da SUNAB. Todos os dias, o Presidente da República 
diz que está preocupado. Entretanto, acabaremos pensando, como 
todos os brasileiros, que essas preocupações não passam 4e pala
vras e de utopias do Governo Federal 

Por essa razão, estamos aqui, mais uma Vez, qU:estionã.ndo. 
Para que esse Plano se consolidL; para que se acabe com a inflação 
e se possa retomar o desenvolvimento econômico, eliminando a 
miséria e a fome do nosso País, é preciso que o Governo tenha a 
coragem de assumir as conseqüências desse PlanÇ'_ e tomar medi
das euérgicas contra os especuladores. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Wilson Martins. 
O SR. WILSON MARTINS (PJÍ.IDB-MS. Pronuncia o se

gninte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs e 
Srs. Senadores, desejo trazer a esta Casa, em forma de denúncia, o 
que se passa em Mato Grosso do Sul no que diz respeito à condu
ção, por parte do Governador do Estado, da sua campanha eleitoral. 

Na realidade, não seria plausível que o agente perturbador 
de uma campanha eleitoral fosse o governador do Estado. Um go
vernador, como magistrado maior do Estado, deve ser aquele que, 
com mão forte, conduz os acontecimentoS dentro dO espírito da or
dem e da disciplina. 

Entretanto, não é assim que os fatos ocorrem no meu Esta
do. Passada Um ano, desde que se iniciou o processo de sua sUbsti
tuição JtO"'cargo, o Sr. Pedro !'Cdrossian impornma os prefeitos ad
versários, os vereadores, as lideranças políticas, e a todos convoca, 
procurando corrompê-los para que adiram ao seu Partido, a sua 
luta política. ao seu desejo-denão apenas indicar, mas de obrigar a 
sua substituição. O seu substituto há de ser.- não o candidato que o 
povo deseja livremente eleger, mas aquele q:ue ele determinou fos-
se escolhido na convenção. · -

Não é pOr acaso que O candidato do Governador, neste mo
mento - aliás. um ilustre colega nosso -, ~a o terceiro ~- s-qa_ 
agremiação e da frente constituída para apoiar a campanha coman
dada por S. Ex'. Já houve nm primeiro candidato que o Governa
dor preparou dentro do meu próprio Parddo, para promover uma 
cisão no PMDB. Apesar de ter recebido de S. Ex' todos os ele
mentos, todos _os ensinamentos, todo um suporte. esse Candidato 
acabou se frustrando e não decolou. Em vez de promover, como 
desejava, a nossa exclusão do Partido, a no~ ~ta nas prévias_ 
e, posteriormente, na convenção ele acabou deaotado, bandeando-: 
se para outra facção partidária,- o PDT. Singul3rmente, esse Parti
do, com o movimento que lhe deram em Mato Grosso do Sul, jun
tamente com o PSDB, o PSB, o PCdoB, o PL e o Partido Verde, 
tem -com o meu Partido muita semelhança de ideais. 

O nosso movimento_ vem ganhando corpo e se impondo nas 
pesquis~ de tal sorte que o Governador se viu obrigado a esco
llier um segundo candidato para fazer face a nossa candidatura. 

Mas também esse não alcançou o apoiamento necessário e acabou 
deixando a luta por imposição dos companheiros, aliás, o próprio 
Govêmadirr do Estado, que tem hoje no nosso colega, Senador 
Levy Dias, o candidato oficial. Mantemos com o nosso colega 
Levy Dias relações da melhor cordialidade e estamos, ao longo 
desta campanha, mantendo todo o respeito que nos é possível e 
que devemos um ao outro. Mas isso não pode me impedir, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, de trazer aqui, nesta Casa, para conheci
mento do País, o que faz- o chefe verdadeiro da facção governa
mental, Sr. Pedro Pedrosslan. 

Falei primeiro da violéncia moral que se pratica em relação 
aos políticos adv~á:ri.Os, que tem custado para tOdos nós não-so
mente os aborrecimentos decorrentes da perda de alguns compa
nheiros, mas o a~~ a amargwa de vermos que o dirigente de 
Mato Grosso do Sul não tem o preparo suficiente para levar o Es
tado ao seu verdadeiro destino. 

A imprensa da Capital em seus vários veículos de comnni
cação destina duas, três páginas a tOda movimentação política do 
nosso opositor e, sem nenhum p~o. nos res~ um trecho peque
no, um espaço mínimo para registrar as nossas caminhadas pelo 
Estado. Como se o nosso movimento nãO estiVesse empolgando a 
população, o eleitorado. As pasqulsas do DataFolha são bem co
nhecidas. Eias registram para nós um índice de aceitação de 52%, 
enq~anto que para o nosso eminente colega c;: nqbre adversário, 
Levy Dias, registra apenas iun coeficiellle de 29%. 

Quem lê os jornais da Capital, quem ouve as rádios, quem 
assiste às emissoras de televisão percebe a mistificação que pro
move o Sr. Governador. São recmsos d_o Estado _@e são esbanja
dos, que são atilados fora procurando mostrar uma falsa realidade 
na política do Estado, diferente daquela que os periócJico_s e que os 
veículos de informação apresentam nas suas várias edições. Em 
face disso, pedimos aos advogados que nos assistem que façam re
clamações sucessivas na Justiça e, também, ao Tribunal Regional 
Eleitoral. 

Acabamos de receber~ do nosso Estado~ notícia segundo a 
qual aquele Tribunal. tomando conbecimento dos fatos que acabo 
de revelar ao Senado, determinou a proibição da veiculação de 
imagenS de todo candidato em visitas ou em inaugurações de 
obras públicas, especialmente em companhia de chefes do Execu
tivo. E mandou, também, determinar a notificação das referidas 
autoridades para que, sob as penas da lei, se abstenham de realizar, 
durante o período eleitoral, o mencionado tipo de propaganda. 
Ainda, na portaria lavrada pelo egrégio Tnbunal Regional Eleito
ral, foi determinada a remessa de cúpia da portaria ao repre
sentante público, que é o DENTEI., para que, para os efeitos do 
art. 63, tomasse conbeciniento de iodo o teor da resolução. 

Seria de perguntar-se:_ ComO reagiu o Governador? Deixou 
de agli cia forma arbiirária, truculenta, cOiiio costuma agir? As in
formações que nos chegam dos nossos ~gos, dos nossOs coireli
giqnáiíos-de Mato Grosso çlo Sul são no_ sentido de que o Gover
nador simplesmente desconhece a decisão tomada pelo Tnbunal. 
Ele procede da mesma maneira como procedia antes; ele aciona a 
imprensa pela mesma forma; ele prossegue fazendo pressão sobre 
os adversários e _EOOcurando subornar a imprensa, numa demons
tração inequívoca da sua falta de preparo para o desempenho das 
altaS funções e da missão que exerce em MatO Grosso do Sul. 

_ É evideD:te, diante de rude isso, que S. Ex"' não apenas fere 
nonrias de natrireza eleitoral. Quando coage prefeitos, quando ob
tém adesões de maneira ardilosa S. Ex" fere, também~ normas de 
Direito Penal, normas do pi-úprio C6i:lígo Penal. 

_ Estamos_ dispostos. Sr. PreSideD.te, a não somente trazei es
ses fatos panl esta_ Casa. mas _a levá-los., de maneúa oficial, ao co
nhecimento do 1vfinistério Público, para que promovi a responsa-
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bilidade penal e eleitoral do Governador. 
Trazendo, agora, ao conhecimento do Senado e dos meus 

Pares essa triste situação que ocorre em Mato Grosso do Sul, estou 
seguro de que o meu Estldo, nas eleições de ourubro, há de saber 
distinguir o poder corrupto, que atualmeute está à frente dos seus 
destinos, para seguir uma orientação mais clara que, sem dúvida 
alguma, será aquela que a aliança que ali fizemos saberá imprimir 
na condução dos destinos de nossa terra. 

Era o que tillha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - -concédo a 

palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, todas as 
pessoas bemMintencionadas e lúcidas reconhecem o empenho e a 
seriedade com que o Presidente Itamar Franco e seu Governo pro
curam administrar as profundas mudanças implantadas na econo
mia e na vida do Brasil com o Plano Real, cuja fase decisiv€1 hoje_ 
acompanhamos. É importante que se faça t3I ressalva para que não 
pareça a nossa posição ser de negativismo e contestação irracional. 

Ressalvadas, portanto, a correção e a dignidade da postura 
do Presidente e da equipe que o assessora, não podemos nos furtar 
ao exame crítico. maiS uma vez, de sérios erros e-ai:néaç3s que-ron
dam esta que parece destinada a ser a última ten:tativa fustitnciona
lizada de resolver os graves problemas nacionais. Se ocorrer um 
fracasso, boje, ninguém poderá prever dias felizes para nossos fl- -
lhos e as gerações seguintes, porqUe o 3.bismo em que as ativida
des produtivas estão, tem profundidade tenebrosa e envolve cir-
cunstfulcias jnstiflcadamente assustadoras. _ 

Tenho abordado com insistência as implicações do Piano 
Real, porque defendo os mesmos objetivos: estabilização da eco
nomia e eliminação do monstro inflacionário que ·tem ciStigado o 
País nas últimas décadas, contaminando todos os tecidos econômi
cos, financeirOS, sociais e põlíticos deste final de século. Mas esse 
apoio não pode deixar esquecidos os problemas vividos pelos tra
balhadores, com salários achatados e sem perspectivas de recom
posição real de suas rendas. 

A conversão dos salários à extinta URV, em março último, 
foi com base nUm vago e esotérico principio de "pela média", abs
traindo-se- á" verdade de que só existe um salário: o da data-base. 
Tudo o mais, a qualquer tíru.lo~ é recomposição desse valor, é a 
restituição ao 1rabalbador daquilo qne lhe foi cóilfiscado pela in
flação e que resultou em benefíciO das empresas voltadas para a 
especulação fmanceful-e a cirarida das aplicações criminosamente 
vorazes. 

Desde a sua conversãO, pela URV, Os -Sãlá:rios- perderam 
nma parcela considerável de sen poder aquisitivo, pela inflação. 

Sim, porque as negativaS oficiais Dão conseguem esconder a 
verdade: a inflação do- último triinestre sU:Pecou, em muito, qúa1-
quer compensação adicionada aos contra-cheques dos t;abalhado
res brasileiros. Quem afuma é a respeitlda e insuspeita equipe da 
FIPE;- qu:e faz levantamentos de preços e custos acima de qualquer 
dúvida. 

E o Jornal do Brasil, em sua edição de hpj~_l!ão Qoura_~_ 
pílula nem escamoteia a realidade: "In:flação da FIPE foi de 
50,75%, em junho", diz o título piincipal da página 6 do caderno 
de economia. 

E-- aponta os vilões- dessa explosão inflacionária: a-- Caine, -
que subiu 78,86%; bebidas, 71,17%; óleos, 56,71%; enlatados, 
56%; sal, 55,11 %; açúcar, 53,48%; e a refeiçãO ligeira e precária, 
fora de casa, subiu 52,14%. Como se vê, estão listados, nessa pes
quisa asSombrosa, apenas itens de sobrevivência imediata e direta 
dos trabalhadores, porque se falarmos em outros itens, como auto~ 

móveis, encontraremos númefos inVariavelmente acima de 60%: 
linhas telefOnicas, 95,51 %; aluguéis, 51 ,65%; e por aí afora, com
provando a realidade dos fatos que venho prevendo nos seguidos 
discursos que fiz desde os primórdios do Plano Real. 

Gostaria de ter emtdo tais previsões, Sr. Presidente, mas ne
las não estavam qualquer adivinhação, apenas a experiência colhi
da na vivênCia ae tantas ·outras iniciativas com o mesmo objetivo. 

O ponto mais grave Dá ma.téria do venerando JB, a meu ver? 
está na transposição de moedas. Diz ele: "0 índice geral de infla
ção do mês de junho, convertido para URV, é de 4,71% contra 
1,05% de maio. A variação do grupo de vestuário foi de 7,55%; 
alimentos, 6,64%; tranSJXlrtes, in.clispensáveis ao exercício do tra
balho, 3,86%; saúde, 2,65%" . E conclui o repórter afumando que 
" o resultldo de jnnbo pode ser considerado nma sinalização do 
comportamento -que os preços terão em julho. 

Os dados foram fornecidos pelo Prof. Heron do Carmo, 
coordenador da pesquisa pela FIPE e deixam claro o abuso come
tido pelos tubarões :rio setor de produtos semi-elaborados, essen
ciais a qualquer orçamento doméstico ou socialmente exigível. 

Nem mesmo os poucos trabalhadores que conseguem, efeti
vamente, fazer uma poupança periódica, nem meSiil<:f estes- escapa
ram da "garfada", como dizem os analistas; a inflação repassada às 
eadernetas de poupança foi de ·apenas 46,84%, para essa inflação 
proclamada oficiabnente, de 50,75%. Uma perda material, indis
cutível, eristalina, de quase qnatio pontos percentuais, :r,g-1 pontos, 
para sermos exatos. 

Não admito, porque não a piaticc>, ·qualquer atitude do tipo 
"lavar as mãos". porque dessas omisSões deri\$il as m~ injus
tiças Coriietida.S contra os pOvos e ã-J?r6priã. Humanidade. E. assim, 
retomo àquele ponto essencial, já abordado em outras oportunida
des: a necessidade, urgente e radical, de medidas voltadas para o 
controle dos abusos e da punição dos delinqüentes econômicos; a 
aplicação, imediata: e exemplar, da legislação antitruste recente
mente aprovada pelo Congresso Nacional, a pedido do próprio 
Governo. - --

Recursos legais não faltam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e 
certamente não faltará o respaldo político exigido pela sociedade, 
para que o Governo cumpra sua obrigação e defenda a sociedade 
daqueles qne se empenham em explorá-la e em roubar-lhe as últi
mas esperanças de progresso pessoal, familiar e social. 

O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex" nmaparte? 
O SR. NABOR JÚNIOR- Com mUito prazer, Senador Jo

sapbat Marinho. 
O Sr. Josapbat Marinho - Nobre Senador Nabor Júnior, 

V. Ex- tratou desse assunto algumas vezes nos últimos meses. 
Tive oportunidade de aparteá-lo em alguns momentos. Ao mesmo 
tempo, ape1ei para o Governo, sobretudo dmante o mês de junho, 
no sentido de que interviesse no mercado, valendo-se das leis e 
dos organismos administrativos a que, há pouco, V. Ex- se referiu, 
de maneira que coibisse os abusos. Salieiltei rliesmo que era neces
sário operar o expurgo da gordura dos aumentos excessivos, e isso 
se impunha para que o real entrasse em vigor, evitando a inflação 
deSabUsada que ~tava sendo criada. Reconheço que o ~veinO se 
tem esforçado para impedir a multiplicação do abuso, mas, infeliz
mente, os tecnocratas da economia não permitiram que o Governo 
adotasse a medida enérgica cabível antes do dia 1 o de julho. I:nfe
Iizmente, os abusos se trasladaram para o realy e, agora, o Governo 
está enfrentando dificuldades para promover a redução dos preços, 
que se elevaram desmedidamente. Faz muito bem V. Ex" em retor
nar o assunto em defesa da economia popular. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a participação de V. 
Ex"" no meu pronunciamento. Em várias oportunidades, V. Ex"" 



Julho de 1994 DIÁRi600CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Quinta-feira 7 39.53 

aqui se tem reportado à situação tão diffcil pela qual passa o povo 
brnsileiro diante dessa inflação escandalosa que temos acompa
nhado nos últimos tempos, à qual o Governo já deveria ter adotado 
mecanismos no sentido de coibir tais abusos. Caso contrário~ o 
Plano Real vai fracassar dentro de pouco tem.jXt; a-exemplo do que 
OCOireu com o Plano Cruzado. Se os agentes econômicos, os in
dustriaís, os donos de supermercados, os banqueiros têm interesse 
no lucro, não vão se coDfonriãr que o real_ seja uma moeda_estáveL 
Breve vão exigir novos aumentos, fazendo com que o real passe a 
ser uma moeda desacreditada, como foi o cru.zeiio e o cruzeiro 
real. 

O pxóprio Governo, através do Banco Central, já está sinali
zando juros para o mês de julho de 12%. Ora, se o Governo, por 
meio do órgão que cóiitrola os juros e a moeda,_ o meio circulante, 
está siDalizando jmos de 12% ao mês já em_ pleno P~o Real, evi
dentemente está estimulando os empresários a fazerem o mesmo. 
Qualquer bem durável adquirido a presta@já vem embutido 15% 
de juros ao mês. O próprio Govémo está tomando dinheiro em
prestado na praça a 12%. o Governo é qlie es!lfdando mau exem
plo. 

· Hoje, pela manhã. ouvi a entrevista de um empresário -de 
Brasília, o Presidente da Associação dos Lojistas (je Brasília, e ele 
dizia exatamente isto: que o Governo_,_ aO elevar ~juros ao pata
mar de 12% para conter o coD.sumo, estava estimulando as remar
cações, porque ó "corilerciaut~ ao Ieeeber a Illerc~oria,- embute os 
12% no seu custo, ainda que não venda a prazo. É o que chama de 
custo financeiro. Procede dessa forma porque o Governo está. sina
lizando, através do Barico- Central, juros na basê de 12% ao mês· 

É preferível, então. que o GovernO reduza os juros e até qUe 
haja um certo estímulo ao consmno, porque, aumentando o consu
mo, aumenta a produção; aumentando a produção. aumenta o em
prego. Mas o que vai acontecer se o Governo atllnentar oS jUros 
para conter o consumo. como é a filosofia dos economistas do Go
verno, a tese que os monetaristas do Governo defendem, ou seja, 
amnentar os juros para conter o consumo _e combater a inflação? A 
população não vai comprar. Conseqüentemente, v3i haver redução 
da produção e aumento da taxa de desemptego. 

É uma coisa completamente eaada que não entendo. O pró
prio ~ente Itamar Franco, desde o início do seu governo, tem
se voltâdo contra essa política de juros altos, mas até hoje, embora 
tenha ocasionado a demissão de alguns Ministros da Fazenda, por
que não concordaram com essa tese, os tecnocratas do Governo, 
os homens que controlam a economia., representando o Governo, 
estão provocando a alta dos juros. dizendo que não deve haver au
mento de consmno, mas isso vai ocasionar inflação. Como eu já 
disse, esses juros serão embutidos nos custos das mer_cadorias e 
produtos. É uma maneira de os remaxcadores _j~@_~m es~ 
aumentos. O próprio Governo está tomando dinheiro no mercado a 
12% ao mês e. conseqüentemente, achnitindo a rem~o dos 
nossos produto na base de 12%. 

Não entendo. O Presidente tem demonstrado uma certa sen
sibilidade com relação a este problema. mas infelizment~_ ~é hoje, 
não conseguiu c:Oilvencer a sua equipe eco_nõmica sobre a redução 
dos juros bancários, para que o preço dos produtos que a popula
ção consome não venha a ser ~~do, com a justifi~va de que o 
próprio Governo está sinai.íiando os juros n~ ?as~-de: 12%. 

A hora, Sr. Presidente, não é de hesitações. Sou um homem 
prudente e ponderado, por fonnação cultural e edncação mota!, 
mas jamais penniti, em toda a minha vida, que isso _se coilÍll!ldisse 
com omissão ou inação. -É indispensável a com~ã.o. de que 
existe uma fronteira definida entre o descumprimento do dever e a 
ponderação; é indesculpável a onrissão, q~ando ~e aleg~ critérios 
de conveniência; é criminoSamente incentiVada à atitude dos maus 

btasileiros que terminam impunes, após praticar os atos que tmto 
denunciamos. 

O Governo sempre contou com o respaldo do Congresso 
Nacional em seus projetas positivos~ repitO. E a sociedade, mais 
uma vez, saberá compreender, apoiar e usufruir as conseqüências 
benéficas, se o Goverilo agir coin vigor e presteza contra seus ini
migos. 

Porque são os inimigos D.ão do Governo~ mas da sociedade, 
que precisam desse corretivo exemplar historicamente digno de 
aplauso. 

Muito obrigado. 
. O SR. PRFSIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Sr. Senador 

Ney Maranhão enviou à mesa requerimento de informação. 
Na forma regimental, a proposição será ·anünciada na próxi

ma sessão. 
Esta sessão deveria terminar às 18h44min, mas ainda está 

inscrito o nobre Senador Cid Saboia de catvalho. 
_Consulto o Plenário S<Jbre a prorrogação da sessão por dez 

nlinutl:ls, para que o orador faça o se1J pronunciamento. (Pausa) · 
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão 

por· dez minutos. - -
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Saboia de Carva-

lho. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão -do orador.) ~Sr. Presi
dente, SI"s e Srs. Senadores, eu faço uso da palavra, neste final de 
sessão, para wn registro sobre todos esses temas que têm sido 
alxmiados aqui. Quero dizer que está em vigor a nova moeda, o 
real, mas com -o boicote que foi preparado para ela, adrede, por se
tores ativos da vida nacional. Os preços cresceram exageradamen
te, e o pxóprio Governo não está tendo o eqtlihbrio necessário para 
debelat esta situação e fixa os juros bem altos que, de oerta forma, 
são o grande estímulo para que o Plano xealmente não dê certo. Há 
um boicote extraordinário a esse PlaD.o. como todo e qualquer pla
no econômico. no Brasil, é preventivamente combatido. A remar
cação que houve nas grandes lojas, _!lOS supermercados __ e em_ ~9s 
os setores do comércio~ é itentatóriã. 

O Govemb "deve encontrar um mÕdo de os preçõs retroce::. 
deram aos níveis da normalidade. Não houve aumento salarial para 
os funcionários puôliCos; servidores militares estão machUcados, 
humilhados com a perda salarial desde que se instituiu esta Unida
de de Referência. Ela terminou em dois mil setecentos c cinqüenta 
cruzeiros reais, mas esse crescimento não levou evidentemente os 
salários a serem atualizados de modo conveniente. Quem viVe de 
salário está -achatado, neste momento, primordialmente, o servido_!" 
público fedeta!, seja civil, seja militar; a perda é muito grande. E 
considerável a perda dos assalariados, de um modo getal, no Brasil 

Anunciou:.se um aumento que seria concedido aos servido
res federais; terminou por não acontecer-:-Já se anuncia para setem
bro. Quando setembro vier a história será outra, inteiramente ou
tra; inclusive, já encontraremos um mês de in:fl.açã.O galopante, que 
será a inflação de agosto e mn_ mês de inflação muito -Cõnsideiável 
que será a inflação já deste ~ês de julho. Entfu?; julht?o agosto. co~ 
inflações sobre o real. afora o prejuíZO-dos ~idores, o preju~ 
desde que se instituiu a Unidade de Referência, desde que se criou 
essa -moeda pa:ralela que vinha sendo a razão de ser de todas as 
máquinas calculadoras do Btasil - e ainda o é de certo modo - é 
grande. Em face de tudo isso, da inflação de julho, da de agosto, 
dos prejuízos que os funcionários públicos estão tendo nesses me
ses todos, esse aumento terá que ser de uma grande expressão, terá 
que ser um aumento com um ~~!'Jal ele~o: Não 5C?fá ~umen
to de 20%, 28% 30% que vai resolver a questão; terá que ser de 
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200%, 100%, talvez 150%; talvez 100% s~a um aumento que ain
da não correspoilda a uma reposição dos valores perdidos pelos 
servidores públicos federais. A URV foi uln verdadeiro atentado 
aos servidores públicos. Se consultarmos os servidores, inclusive 
dos Ministérios Militares, observaremos que os militares não estão 
se achatando com relação aos civis; os militares estão se achatando 
com relação a eles próprios pelo milagre da URV, o milagre nega
tivo, o milagre macabro da URV. 

Quando se anunciou a nova moeda, sem uma tazão plausí
vel, os preços cresceram de modo exorbitante. Quem vai pagar es
ses produtos? Há técniCos do Govemo, que também são pessoas 
cínicas. que ãdmitem que isso é bom, que esses preços elevados 
vão inibir o consumO. Ora, que história é essa; Sr. Presidente, de 
se inibir consmno? O consumo tem que existir, porque é consu
mindo que se justifica a mão-de~pra n_a indústria e no comércio. 
Sem collStllllir virá o desemprego, isso é uma c:onseqüência natural. 

Há pouco, o Senador Nabor Júnior falou muito bem sobre 
essa questão dos juros; os jmos no Brasil são _Uma barbaridade! 
Além do desrespeito constitucional. além do aproveitamento do 
Gove:mo, que inclusive nãó manda a regqlament:aJi:ão devida sobre 
a nmtéria, além disso, há um desrespeito à própria sociedade brasi
leira. 

Por conseguinte, é preciso que o Presidente da República 
saiba que ele próprio, ao admitir juros de 12%, está confabulando 
contra o seu próprio Plano. 

Inclusive, boje. Sr. Presidente, se a sessão houvesse sido 
normal? com o comparecimento nonnal dos Srs. Senadores, tería
mos o !rem 18, em que há um Projeto de Lei Complementar do 
Senado n• 27, de 1991, de autoria do Senador Mansueto de Lavor, 
que busca regulamemar o § 3• do art. 192 da Constituição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos e dá outras 
providências. 

Nesse projeto, fica estabelecido que os juros secão de 12% 
ao ano e não ao mês, como está ocorrendo agora 

É evidente que se pretende até o proveito eleitoral desse 
Plano. Ninguém nem -se importa com isso; o importante - nem in
teressa dizer que esse Plano é eleitoreiro. não é eleitoreiro? que 
Fernando Henrique deveria ou não ter sua asSÜlaO.lra nas cédulas; 
isso é de z;ofnenos importância De grande importância é que esse 
Plano dê certo, porque se ele não der certo não sabemos como e 
em que circunstâncias chegaremos às eleições de 3 de outubro. 
Uma decepção popular agora, com esse Plano, será uma tragédia, 
e os produtores estão confabulando contra o povo, contra a Nação, 
contra o Estado, contra o Governo Federal, contra a administração 
pública, com essa prática cínica de boicotar todo e qualquer plano 
econômico. 

O Presidente da República deveria usar de seus meios: Polí
cia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica; Sua Excelência deve
ria requerer auxilio às Polícias Militares dos Estados, usar as Polí
cias Civis, usar o poder de polícia do Estado para acabar com esse 
abuso e começar a pôr essas pessoas na cadeia preventivamente; 
essa é a única Solução. 

Não podemos ter um Plano desse porte, com o qual não 
concordo em muitos aspectos, mas torço para que eu esteja errado, 
quero que ele dê certo, porque é necessário à Nação. O importante 
é que se respeite o direito do Governo de planejar a economia do 
País. 

Voltarei a este assunto, Sr. Presidente, em outra oportunidade. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Odacir Soares. - -
O SR. ODACIR SOARFS (PFL-RO. Pronuncia o seguinte 

discurso.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores. tempos houve de 

sumo prestígiO do planejamento. Governo nenhum e, dentro deste. 
nenhum setor permitia-se omitir a feitma de um plano bienal, ou 
quadtieual, ou qilinqüenal ou decenal de ação administrativa. 

Elaborados no melhor jargão econômico-bmocrático, bem 
impressos e recheados de gráficos e tabelas estatísticos. tais planos 
inCidiam, todavia, em- dois graves incovenientes: eram por demais 
massudos e vinham vazados numa linguagem inacessível, inspira
da no mais he:nnético "economês". 

Daí por que, poucos os liam, destinando-os o comum dos 
mortais, à ornamentação das estantes de seus gabinetes de traba
lho. 

Isso ocorre-me dizer, para ressaltar os méritos do Programa 
de Ação do Ministério do Bem-Estar Social que a Ministra Leonor 
Barieto Franco teve ã gentileza df: encaniinhar-me. 

O que chama a ate_nção nesse m:imíSculo documento é sua 
simplicidade aliada à sua funciõnalidade - atributos exatamente 
opostos aos que caracterizam o"S planos anteriormente descritos. 

Nas quatro faces de um impresso sóbrio na apresentação e 
enxuto nas informações que veiCW.~ tem-se. quase que de relance, 
a visão mais do que suficiente. do programa de ação do MB:g5, aí 
incluídos seus objetivos e metas, os critérios determinantes ~
priorizações do OrgãO~ ã- fonte dos recurSoS que irão viabilizar sua 
implementação e as três grandes áreas nas quais se irão desdobrar 
as ações do 1'rograma, vale dizer: a Habitação, o Saneamento, a 
Promoção/ Assistência Social e Proteção Especial 

Ficit-se Sabendo, ademais, que o Programa de Ação do 
MBES toma como base a Proposta de Modificação do Projeto de 
Lei Orçamentária para 1994 enviada ao Congresso Nacional em 
02105/94; que ele contém os programas e ações finalísticas do 
MBES; que para viabilizá-los o MBES está adorando medidas vol
tadas Para o melhor uso dos recursos tinaD.ceiros. entre os quais é 
de citar a ênfase nos posicionamentos técnicos em detrimentO de 
critérios meramente políticos; o aumento da transparência e o apri
moramento dos controles na concessão de recursos e na análise 
das prestações de contas bem assim como a enumeração precisa 
de cada ação a ser desenvolvida nas áreas de Habitação, Sanea
mento e Promoção/Assistência Social e Proteção Especial, cada 
qual devidamente quantificada no que diz respeito ao número de 
pessoas e de familias que delas se irão beneficiar. 

Finalmente, Sr. Preside1)te e Srs. Senadores, e para con
cluir, o mérito maior do Programa que estou tendo a satisfação de 
comentar é que as ações neles descritas, têm, já, proclamados e 
muito claramente deÍmidos, os critbiós básicos de sua priorização. 
os quais faço qriestão de aqui reproduzir. 

1 -Para as ações que serão executadas com recursos do or-
çamento da União: 

."Beneficiários: Famílias de baixa renda-O a 3 sm. 

. Áreas de risco, insalubres ou endêmicas. 

. Complementação de projetos/obras em execução ou para
lisados. 

, Projetas iirtegrados (Habitação, Saneamento e Promoção 
Humana). 

" . Atendimento a pequenos municípios. 
. Plirticipação da comwúdade. . . . 

_ Utilização' de tecnologias apropriadas de baixo custo. 

. Utilização de mão-de-obra e materiais locais, com geração 
de ocupação e renda. 

- --- . Não provoque impacto ambiental negativo. 

2 - Para as ações que serão implementadas coril recursos 
provenientes dos FGTSIFDS: 
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. Critérios estabelecidos pelos respectivos Conselhos Cura
dores" 

Fiquem, portanto, Sr. Presidente, consignados neste Plená
rio, os elogios e congratulações que estão a i:nerecer ã- Ministra 
Leonor Barreto Franco pela auspiciosa divulg~ do seu "Progra
ma de Ação, 1994 ". 

COMPARECEM MAIS OS SRS: 
Albano Franco - Antonio Mariz - Aureo Me!lo - Carlos 

Patrocínio - Eduardo Sup!lcy - EpitiC:lo cafeteira - HeDrique Al
meida- Maurício Corrêa- Moisés Abrão- Onofre Quinam- V al
mir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos; designan-
do para a sessão ordinária de amanhã a Seguinte - - --

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em nuno únicO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 44, de 1993 (n" 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Iridependelue Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferlâos em Plenário, em substituiÇão à Comis
são de ~ucação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá-
vel ao projeto; -

- 2• pronunciamento: Relator: Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nóS temtóS do 
. art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

V: atação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 45, dê 1993 (n" 253/93, na Câmara dos -Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em-crida méâiã Da ci
dade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo-
sição. · · -· -

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termOs do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) -

Votação, em nuno único, àci Projeto de Decreto Legislã.tivo 
n" 46, de 1993 (n" 248/93, na Câmara dos Députados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora -em freqüência 
modulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à ComissãO 
de Educação: - -

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, fa-

vorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: Relatar: Senador Jonas Pinheiro, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 48, de 1993 (n" 264/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Bxasil Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

~-_:-:~o pronunciamento: favoráv~I~ __I?!Oj~o; 
- 2"' pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce

dimentos concementes à proposição. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia_ nos termos do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único,_ do Projeto_ de Decreto Legislati"'-:O 
n" 49, de 1993 (n" 2731'13, na Câiiiara dos Deputados), que aprova 
o aio que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüêncía modulada na cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, terido 

Pareceres. prOferidoS em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. favorá
vel ao projeto; 

- z• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição . _,_ 

PROJETO DFDECRE!'O LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 52, de 1993 (n" 246193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, Proferidos em Plenârlo, em substitui-
ção à Comissão de Edncaçãoi · 

-1 o pronunciamento: Relator: Senadm; Ney Maranhão; 
- 2:' pronunciamento: Relator: Se_nador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993_ .. 

-(Incluído em Ordem do Dia nos terinos do 
art. 375, VIU, do-Regímento Interno) 

Votação, em turno único,do ProjetO de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n" 267193, nã târi:tari dos Deputados); que Ílprova 
o ato que renova a concessão oUtorgada à Paquetá Empreendimen
tos Ltda .. para explorar serviço de radiodifusão sonora em oD.da 



3956 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Julho de 1994 

média na cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo Parecer favo
Iável, proferido em Plenário, Relator: Senador Ney Maranhão, em 
substituição à Comissão de Educação. 

-8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"7, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tecmos do 

art. 375, Vlli, do Regimento Interno) 

Votação;-eri:i trirD.o único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 7, de 1994 (n" 308/93, na Cão>aJ:a dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Lida., 
para explorar serviço de radiodifusão Sonora cm onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Caíarina;teriâo 

Parecer favoiáve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Cotuissão de Educação. 

-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tecmos do 

art. 375, Vlli, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 9, de 1994 (n" 30!/93,naCão>aJ:ados Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., 
para explorar serviços de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na cidade de Santarém, Estado do P~ terido 

Parecer favoiáve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Caniei!o, em substinrição à ComisSão de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlli, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de !994 (n" 297/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Fundação Pe. Urbano Tbiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em frcqüêncla modulada, 
com fins exclqsivamente educativos, na cidade de Novo Hambur
go, Estado po'Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Cotuissão de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador João França. favorá
vel ao projeto; 

--2• pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-li-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tecmos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 11, de 1994 (n• 265/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão outorgci.da à SA. Rádio Verdes Ma
res, para explorar serviço de radiodifusão sonOra exri -frf!qüência 
modulada na cidade de Fortaleza. Estado do Ceará, terido 

Parecer favorável, Proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirci!ti"Cameirb, eiÍJ. Substituição à Coriifssão âe Educação. 

-12--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação. emturito único, do Projeto de Decreto LegiSlativo 

n• 12, de 1994 (n" 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Culllmll Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoiáveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Meira Filho, em substituição à-Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2• pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlli, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 18, de 1994 (n" 252193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Araguaína, Estado do Tocantins, terido 

Parecer favoráv~ proferido em Plenário, Refutor: Senador 
Carlos Patrocfuio, em substituição à Cotuissi!O de Educação. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlli, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n" 254193, na Cãmara do,rDeputados), que aprova 
o ato ·que ienova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda .. 

- para explorar serviço de radiodifusão de sons e iniagens (televi
são) na cidade de Aoápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favoiáve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEG!SLATIVO N" 24, DE 1994 

(Incluído em Ordme do Dia nos tmnos do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, ein turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de !994 (n" 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Fundação de Ensino Superior do 
V l!)e do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, teiido 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portella. em substituição à Comissão de Educação. 

-16-
-PRÓJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) 

DiscusSão, em turi:to úriico. do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 23, de 1994 (n" 327/93, na Cãmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão óutorgada à Rádio Monta
nhês de Botelhos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Botelhos., Estado de Minas Ge
rais. (Dependendo de pareoer da Cotuissão de Educação) 

-17-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994 

(Em regime de mgência. nos tennos do 
art. 316, "b", do Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
16, de 1994 (n" 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
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art 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais 
e de registro, tendo 

Pareceres 
- sob n• 132, de 1994, da Cotuissão de Constituição, Justi- ~ 

ça e Cidadania favorável ao Projeto com Emendas noS 1 e 2 -
CCJ,deredação,queapresenta; -- ----------

- de PlenáriO, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi-
tuição à Comissão de Coustituição, Justiça e Cidadania, pela re
jeição das Emendas n"' 3 a 26, de Plenário. 

-18-

SUBSTITIJTIVO DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N" 156, DE 1993 

(lociufdo em Ordem do Dia nos termo do art 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1993, de autoria do Senador 
Man:o Maciel, que renova o prazo de que !rata o § 6" do art. 2:' do 
Decreto-Lei n• 2.452, de 29 de jUlho de 1988, introdUzido pela Lei 
n• 8.396, de 2 de janeiro de 1992, para a instalação de Zonas de 
Processamento de Exportações já existentes. (Dependendo de Pa
recer da Comissão de Assnntos Econômicos) 

-19-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 112, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termoS do 

art 336, "b", do Regimerito Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 
112, de 1994 (n" 4268/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que institui a Cédula de Produto Rural, e 
dá outras providências. (Dependendo de Parecer da ComiSsão de 
Assnntos Econômicos) 

-20-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991 

-COMPLEMENTAR 

Votação, em -tiuno Unicci, do Projeto & l.ei do Senado ~o 
27, de 1991- Complementar, di autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3" do art 192 da Constimição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assnntos Ecooô
~~ -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esrá encerra
da a sessão. 

(úvanta-se a sessão às 18h50min.) 

ATA DA 19" SESSÃO, REAI.JZA.DA 
EM 2S DE JANEIRO DE 1994 

---(Publicada no DCN (Sessão II), de 26-1-94) 

(**) Retific:ação 

Na página 342, 2" coluna, imediatamente após a fala da Pre
sidência alusiva ao Ofício n° 520/94 - CPMI/Orçainento, inclua-
se, por omissão, o seguinte: - -

É o seguinte o expediente reCebido: 
(*)Relatório n• I, de 1994-CN 

(*) Serii publicado em suplemento a presente edição. 
(**) Republicada por haver saído com incom:ção no DCN (Sessão ll), de 

17-5-94, à página n• 2337. 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX- N" 81 SEXTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
(*) EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO 
MISTA .DESTINADA A ESTUDO E PARECER SOBREA ME-
DIDA PROVISÓRIA Na 542, DE 30 DE JUNHO DE 1994, QUE 
"DISPÕE SOBRE O PLANO REAL, O SISTEMA MONETÁRIO 
NACIONAL, ESTABELECE AS REGRAS E CONDIÇÕES DE 
EMISSÃO DO REAL E OS CRITÉRIOS PARA CONVERSÃO 
DAS OBRIGAÇÕES PARA O REAL, E DÁ OUTRAS PROVI
DÊNCIAS". 
-cc-:----;:--,--,-,,----
(*)- Serão publicadas em Suplemento à presente edição 

SENADO FEDERAL--------
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA, Presídente, nos termos do art, 48, 

item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N" 43, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobi
liária do Estado, vencível no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. I • É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Resolução n° II, de 1994, do Senado Federal, 

autorizado a emitir Letras Financeiras do-Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 1994, 

Art_ 2" A emissãó deverâ ser realizada nas seguintes condições: . . . 
a) quantidade: a ser definida mt data ae resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° 

do art. 15 da Resolução n' 11, de 1994, deduzida a parcela de 8,2%; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
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EXPEDIENTE'' ' 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SIL V 11. MAIA 
Dirctor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIII.N AUGUS10 COUITNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Fedem! 

ASSINATURAS 
Semestral -------- R$ 23,53 

Tj.ragem: 800 exemplares , 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro- LFI', criadas pelo Decreto-Lei no 2.376, de 25 dÇ 
novembro de 1987; · · - · · ' 

d) prazo: de até um mil oitocentos e vinte e seis c[i~;- . _ 
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real); 
O caractetisticas dos títulos a serem substitqí,dp~: , . ·, 

Titulo ~epcimento 

5M826 1,-7-94 

541826 1-8-94 

541826 ..1-9-94 
541826 J,!0-94 

541826 1-11;94 

541826 . 1-12-94 

Total 

g) prev1são de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Título 

4-7-94 1-7-99 541823 

1-8-94 1-8-99 541826 

1-9-94 1-9-99 541826 

4-10-94 - 1-10-99 541823. 

1-11-94 1-11-99 541826 

t-12-94 l-12-99 541826 

Quantidade 

35.748.3'27 

47.14Ú5'i -' 

61.401.603 

82.908.343 

127.055.864 . 

186.811.672 

541.068.760 

Data-base 

4'7-94-

1-8-94 

1-9_-94 
__ 4'l0-9J\ 

- 1-11-94 

1-12-91 

. ' 

.--~, 

. ,_. :.~ 

-"' ': /' . .... ~ 
' -.~ 

! __ - -'>:-"-' 

h) r_orma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução n° 565, de 20 d~ se_!e~xoj~ l31i 
do Banco Central do Bras1l; - • ... - :- ~'l 

i) autori1,açUo legislativa: Lei n" 1.389, de 28 de novembro de 1988.. . _ , ; , , · J 
Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução deverâ ser exercida no prazo de duzentos __ e setenta dias, a 

contar de sua publicação. - _ - - . ' -- -~ 
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. - - - - ; -J 
Senado Federal. 6 de julho de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente. - i!l 

-- ' o i.~ 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, c eu, Humberto Lucena, Presidente, nos tennos do art. 48, item~~-

do Regimento Interno, promulgo a seguinte ; ,! 
f 

RESOLUÇÃO N" 44, DE 1994 
,, 
" ' }.~ 

. ,I). 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras doTesoúrô _, 
...... •" ... J 

,_ 
'' 
' .. i 
' ' 

~~.~::~---=-...,___::::-_:c·:::::· -'7"";-.·"•· .. -..-... •'-·.· ~~: 
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~ dQ Est>!d<! de Minas~Gerais-LFfMG, CujQs recul'SQs serã<! destinadQS a<! giro da dívida mobiliãria 
do EstadQ, vencível no segund<! semestre de 1994. 

O Senado Federal r e sol v e: 
Art. 1° É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução no 11, de 1994, do Senado Federal, 

·autorizado a emitir ):..etras Financeiras-do Tesouro do Estado de Minas Gerais- LFfMG, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 1994. . ~ __ 

·Parágrafo únic'o~ É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a proceder ao giro dos títulos da dívida 
· mobi!iária do Estado vencidos e resgatados de I 0 de julho de 1994 até a data de publicação da presente resolução. 

Art. 2' A emissão deverã ser realizada nas seguintes condições: 
·' a) quani.idàcic': a ser deftnida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos termos do§ 6° 
·.·do art. 15 da Resolução n° li. de 1994, deduzida a parcela de 3,9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; · 
·. ·• · •. ·.:: ê) .tehtlimentos: iguitf áo das Letras Financeir:js do Tesouro- LFT, criadas p-elo Decreto-Lei n° 2.376, de 25 de 

novembro de 1987; 
d) prazo: de até cinco anos; 
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real); 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
' 'S!l8!2 1-7:94' 15.570.001 

511826 . 1-7-94 48.747.718 

'511812 1-8'94- 25.015.337~ 

. '5!Í826 1-8-94 2!.636.040 
· ·511812 I-9-94 41.584 

. ' 
5il826 i-9-94 86.272.071 

51Úl26 1-10'94 117.654.674 

5Ü826. l-ll'94 158.094.080 

5!1826 1-12-94 267.951.211 

Total 740.982.716 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vend.me.Õto Título Data-base 

4-7-94 I~ 7-99 511823 ~4-7-94 

1-8-94 1-8-99 511826 1-8-94 

1-9-94 1-9-99 511826 1-9-94 

4-10-94 1:ro:99 511823 
-
4-10-94 

1-11-94 1-11:99~ 511826 1-11-94~ 

1-12-94 1-12-99 511826 ~ f-12-94 

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: Decreto n° 29.200, de 19~dejiineiro de 1989; Resolução n° 1.837, de 23 de janeiro de 
1989. e Lei n° 9.589. de 9 de junho de 1988. 

Art. 3° A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzeruos e setenta dias, a 
contar de sua publicaçao. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de julho de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 45, DE 1994 

Autoriza o Governo d(l Estado do Paranã a contratar operação de crédito junto ao 
Baneo lnternacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BlRD, no valor de CR$ 
87.681.120.000,00, equivalentes a US$ 96,000,000.00, a preços de 30 de março de 1994, sendo os re
cursos destinados ao fmanciamento de parté do "Projeto Qualidade no Ensino Público do Paraná". 

O Senado Federal resolve: . . 
Art. 1° É o Governo do Estado do Paraná autorizado a contratar operação de ci:édito juntá aO Banco Internacio

nal para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor de CR$ 87.681.120.000,00 (oitenta e sete bilhões, seiscentos e 
oitenta e um milhões e cento e vinte mil cruzeiros reais), equivalentes a US$ 96,000,000.00 (noventa e seis milhões de dó
lares americanos), a preços de 30 de março de 1994, sendo os recursos destinados ao financiamento de parte do "Projeto 
Qualidade no Ensino Público do Paraná". 

Art. 2° A operação de crédito autori.zada obedecerá às seguintes características: 
a) valor pretendido: CR$ 87.681.120.000,00 (oitenta e sete bilhões, seiscentos e oitenta e um milhões e cento 

e vinte mil cruzeiros reais), equivalentes a US$ 96,000,000.()() .(noventa e seis milhões de dólares arne(içanos), a preços de 
30 de março de 1994; 

b) juros: 0,5% a.a. acima do custo dos qualified borrowings, contados no semestre precedente; 
c) commitment charge: 0,75% a.a. sobre o montante não desembolsado, contada a partir de' sessenta dias após 

a data da assihatura do contrato; · · · 
d) contragarantia: as defiriidas no art. 1 o da Lei no 10.749, de 9 de maio de 1994, que deu nova redação ao an. 

2°daLei n° 10.534, de 30 de novembro de 1993, que autorizou a operação; 
e) garantidÇ>r: Republica Federativa do Brasil; 
f) destinação dos recursos: Projeto Qualidade no Ensino Público do Paraná; 
g) condições de pagamento: 
-do principãl: em vinte prestações semestrais igúais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de feverei-

ro de 2000 e a ultima em 15 de agosto de 2009; 
-dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano: 
-da commitment charge: semestralmente vencida em 15 de fevereiro e 15 de agosto dê Cada ano. 
Art. 36

. A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de julho de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado .Federal aprovou. e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 46, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a exceder o limite fixado no art. 4•, ll, 
da Resolução n° 11, de 1994, e a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Mato Grosso- LFTE-Ml', destinadas ao giro de 100% de sua dívida mobiliária, ven
cível no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I o É o Governo do Estado do Mato Grosso, nos· termos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, 

autorizad0 a exceder temporariamente o limite fixado no an. 4°, II, da citada resolução, com vistas a emitir Letras Finan
ceiras do Te-souro do Estado do Mato.Grosso -LFTE-Mf, destinadas ao giro de 100% de sua dívida mobiliária, vencível 
no segundo semestre de 1994. 

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° 

do art. 15 da Resolução no 11, de 1994; 
b) modalidade: nominativa-trahsferível; 
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c) rendimentos: igual ao das letras fiDanceiras do Tesouro- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376. de 25 de 
novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: R$ 1,00 (um reá!);' 
O características dos títulos a serem. substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 

640364 1-8-94 5.545.960 

640623 1-8-94 3.399.481.624 

640714 1-8-94 1.649.935.232 

·640364 15-8-94 47.858.816 

640455 · t;:8:94 20.300.537.213 

640546 15-8-94 7.192.625.330 

640622 15-8-94 8.461.227.315 

640805 15-8-94 [. 762.477.971 

641461 15-8-94 125.000.000 

640457 1-9-94 27.709.815.764 

640365 - ,1_-11-94 28.363.039 

6404~6; 
-• . . ' 

. I:Ú~~4: . 
-. ~ ; . 

' . . . . 5.545.960 

640715 1-11-94 3.399.481.624 

640364 15-11-94 160.020.382 

640456 -15-11-94 47.858.816 

640547 15-11-94 20.300.537.213. 

640638 15-11-94 7.192.!525.330 

640714 15-11-94 8.46!.227.316 

640897 15-11-94 1.762.477.975 

641553 15-11-94 125.000.000 

640365 1-12-94 232.053.408 

640548 1-12-94 27.709.815.764 

641614 1-12-94 115.ooo.ooo· · 
Total 140.194.512.052 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencim.énto Titulo Data-base 

1-8-94 1-8-95 640365 1-8-94 

1-8-94 1-11-95 640457 1-8-94 

1-8-94 1-2-96 640549 1-8-94 

1-8-94 1-5-96 640639 1-8-94 

1-8-94 1-8-96 640731 1-8-94 

15-8-94 15-8-95 640365 .15-8-94 

15-8-94 15-11-95 640457 15-8-94 

15-8-94 15-2-96 640549 15-8-94 

15-8-94 15-5-96 640639 15-8-94 

15-8-94 15._8-96 640731 15-8-94 

1-9-94 1-9-95 640365 1-9-94 
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1°-11-94 1°-2-96 640457 1°-11-94 
'' r,' '- ~-. 

1°-11-94 1°-5-96 640547 1•-U-94 

1°-11-94 1°-8-96 640639 I 0-11-94 

1°-11-94 1°-11-96 640731 I 0-11-94 

16-11-94 15-11-95 640364 _ _16-11-94 

16-11-94 15-2-96 640456 16-11-94 

16-11-94 15-5-96 640546 16-11-94 

16-11-94 15-8096 640638 - 16-11-94 
. ' ' 

16-11-94 15-11-96 640730 16-U-~1 , • 
1°-12-94 1°-12-95 64036? --- .1°-12-94 

I 0-12-94 1°-3-96 640456 1°-12-94 

I 0-12-94 1°-6-96 640548 1°-12-94 

1°·12-94 16-9-96 640640 16-12-94 

1°-12-94 1°-12-96 640731 1~-12-94 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas. nos termos da Resolução no 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n• 4.660, de 7 de fevereiro de 1984, e Dec(etos n•s 1.658, cle·$ d"e:tioven)tiro de 
1985; 1.660, de 8 de novembro de 1985; 1.605, de 19 de-jUnho de 1989; e 4.523~ ê!e 1p <ie maio de 1994.· : : :: .. :; , , , . , 

. Art. 3° A. autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida. no prazo de duzentos e setenta .dias. 
contados da data de sua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de julho de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48; item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte ., , ... __ . , 

RESOLUÇÃO No 47, DE 1994 

Autoriza a Prefeitura de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro da Prefeitu
ra de São PaUlo - LFfM-SP, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária da Pre
feitura, vencível no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I • É a Prefeitura de São Paulo autorizada, nos termos da Resolução n6 II, de !994, do Senado Federru, a

emitir Letras Financeiras do Tes01)fo da Prefeitura de São Paulg- LFTM-SP, cujos recursos serãp destinado~ ao giro da di- · 
vida mobiliáriada Prefeitura, vencfvel no seg1Jndo semestre de 1994. 

Art.;ti· A entissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substitufdos, atualizados nos termos do § 6° 

do art. 15 da Resolução n• 11, de 1994, deduzida aparcela de 12.00%; 
b) modalidade: nominativa-trarisfenvel; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376, de 25 de 

novembro de 1987; 
d) prazo: de até três anos; 
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real); 
I) caractetisticas dos títulos a serein substituldos: 

Titulo Vencimento 
69 108! I 0-9-94 
691095 I 0-9-94 
691081 1°-10-94 
691079 ! 0 -11-94 
691081 1°-12-94 
691095 1°-.12-94 

Total 

-Quantidade 
2. 709.034.409 
11.980.422.222 
3.199.785.615 
4.017.255.603 
5.188.881.911 
5.127.443.500 
32.222.823.260 
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g) previsão de colocação e vencimentq dos títulos a serem emitidos: 
Co)pq~Ção Vencimento Título 

1'-9-94 1'-9:97- 691096 
4-10-94 i•-i0-97 691093 

"J•-11-94 1'-11-97 69!096 
1'-12-94 1'-12-97 691096 

Data~Base 

1'-9-94 
4-10-94 
1'-11-94 -
1'-12-94 

h) fonna de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 
1979, do Banco Ceriiral do Brasil; 
---- i) autoózação legislativa: Decreto n' 27.630, de 26 de janeiro de 1989. 

Art. 3' A autoózação eoncedidá por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, 
contados a partir da sua publicação. _ __ _ - _ - - ---

- Art.-4°Esia resolúção entra em vigOt na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de julho de i 994. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO-------------------------

·1·- ATADA 84• SESSÃO, EM7 DE JULHO, DE 1994 licitando que sejam c~nsiderados, c~mo_licença au=torizada, os dias 
1.1 ~ABERTIJRA 3, 6. 10. 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 1994. Votação adôada 
1,2-EXPEDIENTE por falta de quorum. 

, -~~Z.i--:-Mensãge,nsdoSenhorPresidentedaRepública.. , , - N° 550. de 1994, de autoria do_Senador Onofre Quinan, 
~ · - ~ 250 e·25í. de 1994 (n°s Sls-e- 517/94;·na -Origein),' ~ ~s<?4C)~4o que sejam 'cpnsi~rfidos, coillo licença_ autorizada. os 
restituindo autógrafOs de projetos de lei sanCionados. ' ' "-~ ' , ' dias 3, 17, 20 e 30 de jonho de 1994. Votação adiada por falta de 

, , - -.NO 252. de·1994 (ri.0 518/94, na origem), de 6 do corrente, quorum. _ . 
referente il aprovação das Medidas Provisórias n's 518, 519,521 e - - N' 551, de 1994, de autoria do Senador Ney Maranhão, 
522, de 1994. solicitando do Senhor Ministro ôa Fazenda c Economia, as infor-

~'.,. 1..2.2_- Pareceres , . _ . .m,açõe~ que menciona. _ -
, ._ ~~(~ntç~ ~gu,intes matérias: . - N° 552, de 19"94, de autoria dó Sellaâoi AUiCO Mello, so-
:tt:~_;o.-~.'eJJ;!1'Ifda_dg_ Senado ao Projeto 4e L~j da=-Çân}ara n~ 1?0, , )iClt~do.doMinistro c41 Fazenda! as informações que menciona. 
a'e 1993 (n° 1.898, de 1991, na Casa de origem), que dá nova reda- -- N° 553, de 1994, de autoria_do Senador Marco Maciel, so-
~ ao'arl.-_5° da Lei no 6.179, cJe 11 de dezembro de 1974, a qual licitando a transcriçãO,' tios :Anais do Senado, do artigo Os scte-
~stitui amparo previdenciário para maiores de setenta anos de bra~i§._ de_a_utoria do escritor Geraldo Mello Mourão, publicado no 
~àde e 1 .<~;~a inválidos, e dá outras providências". (Redação fmal.) Jornal do Brasil,de 7 de junho passado. 
~ ;_ · - P~ojêto cie Lei d3. Câmara D0 150; de 1993 (n° 1.052/83, 1.2.5- Comunicação da Presidência 
qa:Casa de origem), que dá nova redação ao art. 3° da Lei n° -Recebimento do Aviso n° 476, de 30 de junho de 1994, 
~321, ~e. 14 de abril de, 1976, que dispõe sobre a dedução, do do Presidente do Tribr.mal de Contas da União, encaminhando có
hl~ lljbutável para fms de Imposto sobre a Renda das pessoas pia clã Ata n° 28, da SeSsão Extraordinária-de 16 de junho_ últirllo, 
jpfi:dicas, do dobro das despesas reaJizadas em programas de relativa às contas do Governo; atincntes ao exercício fmanceiro de 
illiinentação do trabalhador. (Redação do vencido, para o turno 1993-
iUPtementar.) , L2.6- Discursos do Expediente 
~- -~ . -:-__ Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara D0 207, SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Congratulando-se 
'J,;'t993·(i:íó 1.830,-de 1991, ná Casa de origem), que diSpõe sobre com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT pelo 
a. importação de produtos de origem animal e vegetal destinados lançamento de uma nova série de selos intitulada 1 rrcrsonalidades 
aO:t.onsumc;>;~eçl~ão fmal.) brasileiras11

• Homenagc_m ao médico e professor baiano, Dr. Ed-
fJ ·· - '1.2:3- Õíiclo - gard Santos. _ . _ 
;_ . - · N" 440/94, da Vice-Liderança do PPR, na Câmara dos SENADOR NEY MARANHÃO -Transcrição da noticia in-
Depotados; de substitUição de membro em ComiSsão Mista. titulada Militando pelil publicidade cm Pernambuco e da entre~ 

1.2..4- Requerimentos vista do Sr. José Jardelino da Costa Júnior, presidente da 
r.~ - ~ 546, de 1994. de autoria do Senador Lucídio Portella, PROPEG, sob o título A agência do ano Norte e Nordeste está 

'!Oliciuindo ~que Sejani considerados, como licença autorizada, os preparada para o próximo século, publicadas no jornal Diário 
éij'!S 3, 6, 10, i3, 17, 20, 24 e 27 de junho de 1994. Votação adia- de Pernambuco-
d,B.porfaltadequorum. SENADOR RONAN TITO- Reflexão sobre os inúrne_ros 

- ~ 547, de 1994. de autoria do Senador Hydekel Freílas, acontecimentos que atingii-a.m a credibilidade do Congres-so Na-
s'Õlicitando que- sejàm cOnsiderados, como licença autorizada, os cional junto à opinião pública. Descaso do Governo Federal para 
dias 3,. 6, 10. 13. e 14 dC junho de 1994. VOtação adiada por falta com o setor agricola no âmbito do Plano Real. 
de~quorum. . SENADOR PEDRO SIMON- Participação c corrcsponsa-

- ~ 548, de 1994, de -autoria do Senador José Eduardo, so- bilidade do Congresso Nacional pelo sucesso do Plano Real. Acer· 
lidtando que séjam considerados, como licença autorizada, os dias tos e desacertos do Governo Federal na implementação do Plano. 
7, ~ 8 dejulhp de 1994. Votação adiadapdr falta de quorum. 1.2.7- Comunicações da Presidência 

- ~ 549~ de 1994, de autOO,a do Senador Moisés Abrão, so- - Edição, pelo Sen.Qor Presidente da República, da Medida 
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Provisória n° 544, de 1 o de julho de 1994, que dá nova redação a 
dispositivos das Leis D0 S 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e 8.541, 
de 23 de dezembro de 1992, que alteram a Legislação do Imposto 
sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, e dá outras provi~ 
ciências; designação da Comissão Mista e estabelecimento de ca~ 
lendário para a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 545, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre altera~ 
ção da Lei n° 8.490, de 19 de novembro de 1992, com nova redaM 
ção dada pela Lei n° 8.746, de 9 de_ dezembro de 1993, e dá outras 
providências; designação da Comissão Mista e estabelecimento de 
calendário para a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 546, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o prazo 
previsto no parágrafo 4° do art. 2° da Lei n° 8.352. de 28 de de_-~ 
zembro de 1991; designação da Comissão Mista e estabelecimento 
de calendário para a sua tramitação. 

1.3~ ORDEM DO DIA 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são da Rádio Independente Ltda. para explorar serviço de radiodi~ 
_fusão sonora_ em freqüência modulada na cidade de Lajeado, 
Estado ciO Rio Grande dq Snl. Votação adiada por falta de quo-
rum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Capinzal Ltda. par<~_: explorar serviço de ra
diodifusão Sonora em oD.da inédia na-Cidãde de Capinzal, Estado 
de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248193, 
iiã Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são oUtorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão" sonora em freqüêfteia modulada na Cidade d~ Araras, 
Estado de São Paulo. VotaçãO adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Decreto Legislativo n° 48. de 1993 (:Õ.0 264193, 
-na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que "renova a permis-
sãO da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para explorar serviço de ra~ 
diodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de 
Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. ·Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, 
na Câmara dos Deputados), qUe -aprova o ato que renova a per
mi'ssão da Rád_io Litoral Ltda., para explorar serviço de rad.iodifu~ 
são sonora em freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Graride Lago Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda-média na _Cidade de Santa Helena. 
Estado do Paranâ. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de De_creto Legislativo n° 55, de 1993 (n° 267/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renOva a conces
são outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda inédia na Cidade de Flo
riano, Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1994 (n° 308/93, 
na Câmara dos Deputados ), que aprova o ato que renova a -outor
ga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora cm onda inédia nã. cidade de Timbó, Esta
do de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 9, de 1994 (n° 30 l/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova·ã. conccs~ 
são otit.Orgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., para explorar serviço 

de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Çidade de Santa
rém, Es.t~o do Pará, Votação adiada por falta de _quorum. 

:.... :P:fojeto de Decreto Legislativo n° 10, de_l994 (n° 297/93, 
na Cãniarã dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modUlada, com rms 
exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta da quorum. 

-ProjetO de Decreto Legislativo n° 11, de-1994 (n° 265/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qUe renová a permis-
são outorgada à S.A. Rádio Verdes_ Mares, para _explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de For
taleza, Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativp n•~12,~de 1994 (n• 319/93, 
na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que outorga permis~ 
são à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Soroca
ba, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 1St de 1994 (n° 252/93. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que rellova a conces
são outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar serviço dera
diOdifusão sonora em onda média na Cidade de Araguaína, Estado 
do Tocantins. Votação adiada porfaltadequorum. -

- Projetode Decreto Legislativo n" 19, de 1994 \n• 254/93, 
na Câmara dos Deputados i, que aprova o atO qUe renova a conces
são outorgada à TV Tocant.i.ilS Ltda. para--explorar- servíÇo de ra
diodifusãO de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, 
Estado de G9iás._ Votação adiada_ por falta de quorum. 

--Projeto de Decreto Legislativon°:24, de 1994- (ti0 328/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação de Ensino Siipeffor·do Vale do Sapucai para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência ·modulada, 
com fms exclusivamente eduCativo~;-na Cidade de_ P_puSo Alegre, 
Estado de Minas_Gerais. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmaran• 16, de 1994 (n• 2.248/91, na 
Casa de origem), que regulamerita o art:136 4a Constit1,1ição Fede
ral, dispondo sobre serviços notariais e de reg!stio. VotaÇão adia-
da nos termos do art. 375, VIU, do Regim_C:rito Intem9. _ _ 

-Projeto ®Lei do Senado n° 27, de 1991-Complementar, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o pa
rágrafo 3° do art. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a 
cobrança de jurOs reais máximos, ·e dá outras providências. Vota·· 
ção adiada nos termos do art. 375, Vll, dÕ Regimento Interno. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1994 (n• 327/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
S-ão oUtorgada à Rádio Montanhês de Botelhos _Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonorã. em oilda mediã: lli Ci<:laCW,- 06-BOtC~ 
lhos, Estado de Mina_s Ge"'"ais. Retirado da pauta, nos termos &:, 

art. 175, e, ~o R,egime!!~O :lntemo. 
- Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado Do 

156, de 1993, que renova o prazo de que trata o parágrafo 6° do ar~ 
tigo 2° do Decreto-Lei n° 2.452., de 29 de julho de 1988, introduzi~ 
do pela Lei n° 8.396. de 2 de janeiro de 1992, para a fuStalação de 
Zonas de Processamento de Exportações já existentes. Discussão 
encerrada, após parecer de plenário favorável,-tendo Usado da pa
lavra os Srs. Marco Maciel e Eduardo Suplic_y, ficando a votação 
adiada nos termos do art. 375,--Viii, do Regimento Interno. 

-Projeto de Lei da Câmara: no 112, de 1994, que institui a 
Cédula de Produto Rural, e dá outras providências. Retirado da 
pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

1.3.1- Discursos apóS a Ordem do Dia 
SENADOR MARCO MACIEL - dravídade da questão dis

tributiva no Brasil. 
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SENADOR CARLOS PATROCÍNIO- Elogios à atuação do 
Ministro Romildo Canhim. à frente da Secretaria da Administração 
Federal e seu empenho para implantação da isonomia salarial. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Dificuldades enfrenta
das pelos parlamentares, tais como limite do número de emendas e 
ausência de parâmetros para avaliar os preç·os de obras públicas, 
para discutir e votar cori:l respciisabilida.de a Lei Orçamentária. 

SENADOR AUREO MELLO - Requerimento de informa
ções ao MinistrO-da Fazenda, de autoria de S. Ex a, sobre irregulari
dades no concurso público para Auditor Fiscal do Tesouro 
Nacional. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Comprometimento de 
obras de grande porte e alcance social, devido à descontinuidade 
administrativa. 

SENADOR JULIO CAMPOS- Dificuldades que vêm sen
do enfrentadas pelo setor agropecuário brasileiro, empobrecido, al
tamente taxado e carente de assistência tecnológica. para competir 
no Exterior. 

1.3.2 -Comunicação da Presidência 
-Término do prazo para apresentação de emendas aos Pro-

jetos de Lei da Câmara n°s 313191 e 151/92," e Projeto d!' Resolu
ção n° 59/94, sendo que ao Projeto de Lei da Câmara n° 151/92, 
foi oferecida uma (1) emenda. - · 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.4- ENCERRAMENTO 
2-- RETIFICAÇÃO 
Da Ata da 49a Sessão, realizada em J 6 de jUnhO de -i 994 
3-ATOS DA COMISSÃO DiRETORA 
N"s 12 e 13, de 1994 
4- ATOS DO PRESIDENTE 
N"s 241 a 256, de 1994 
5 -ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N•s 82 a 86, de 1994 
6- SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas de 1° a 30 de junho de 

1994 - art. 269, TI, do Regimento Interno. 
7- MESA DIRETORA 
8- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
9-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

Ata da 84a Sessão, em 7 de julho de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Carlos Patrocfnio, Lucídio Portel/a e Pedro Simon. 

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

Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho 
Jorge - Eduardo Supli~y - Francisco Rollemberg - Gilberto Mi
randa - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Iram Saraiva -
João Calmon -_João França- João Rocha- Josaphat Marinho
José Paulo Biso!- José Richa- Júlio Campos- Louremberg Nu
nes Rocha - Lourival Baptista - Lucídio Portella - Marco Maciel 
- Marluce Pinto - Meira Filho - Pedro Simon - Raimundo Lira -
Reginaldo Duarte - Rooan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) '-'Alista de presença 
acusa o comparecimento de 26-Srs; Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sess.~. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I • Secretário proq><lerâ à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENIE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados: 
N" 250, de 1994 (n• 515/94, na origem), de 6 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 12, de 1994 (n° 3.174192, 
na Casa de origem), determinando que o modelo de fardamento 
escolar adotado nas es.colas públicas e privadas não possa ser alte
rado antes de transcorridos cinco anos, sancionado e transformado 
ria Lein• 8.907, de 6 de julho de 1994. 

N" 251, de 1994 (n• 517/94, na origem), de 6 do corren
te, referente ao Projeto- de Lei de Conversão n° 15, de 1994, 
que dispõe, em caráter emergencial, sobre a prestação de servi
ços por entidades de assistência social, entidades beneficentes 
de assistência social e entidades de fms filantrópicos e estabele
ce prazos e procedimentos para o recadastramento de entidades 
junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e dá outras 
providências, sancionado e transformado na Lei n° 8.909, de 6 
de julho de 1994. 

N" 252, de 1994 (n• 518194, na origem), de 6 do corrente, 
referente à aprovação das Medidas Provisórias n°s 518,519, 5:21 e 
522, de 1994. . 

PARECERES 
PARECER W 183, DE 1994 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final da Emenda do Senado ao Proje
to de Lei da Câmara n• 180, de 1993 (n• 1.898, de 
1991, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 180, de 1993 (n• 1.898. 
de 1991, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 5° da Lei 
n• 6.179, de ll de dezembro de 1974, a qual "institui amparo pre
videnciári.o para maiores de setenta anos de idade e para invãlidos, 
e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, de julho de 1994. - Cha· 
gas Rodrigues, Presidente - Junia Marise, Relator - Lucídio 
Portella - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N• 183, DE 1994 

Redação fioât da Emenda do Senado ao Proje .. 
to de Lei da Câmara n° 180. de 1993 (n° 1.898, de 
1991, na Casa de origem), que dá nova redação ao 
art. 5° da Lei D0 6.179, de 11 de dezembro de 1974, a 
qual "institui amparo previdenciârio para maiores 
de setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras 
providências". 

Emendan° 1 
(Corresponde à Emenda n• I - CAS) 

Acrescente-se ao artigo 1° o seguinte parágrafo único: 
rrArt. lo '' .............. ~ ...... ' '•. • • • • • .-. • • • •. •-
Parágrafo único. O falso declarante será enquadrado na lei 

penal brasileira, em face da qual responderá em juiio pelo delito 
comeJ_ido. 
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PARECER N' 184, DE 1994 
(Da Comissão Dirctora) 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
D0 150, de 1993 (0° I.052J83, na Casa de origem). 

A ComiSsãO Diretora apresenta a redaÇão do vencido, para 
o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n' 150, de 1993 (n' 1.052/83; iiaCasai:Ie origem), que 
dá nova redação ao ari. 3° 9-a. Lei n° 6.32 r.-de 14 de abril de 1976, 
que dispõe sol;>re a ded.ução, do lucro tributável para fms de Im~ 
posto sobre a Renda das pessoas juridicas, do do_bro das despesas 
realizá das em programas de alimentação do traball1ador. 

· Sala de Reuniões da Comissão, 5 de julho de 1994. '- Cb:i
gas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relatora - l.ucídio 
Portela- Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N" [84, DE-1994 

RcdaÇãO do vcilcido, para o turno suplemCn
ta:r, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n° 150, de 1993 (n° 1.052183, na Casa -de ori
gem), dá nova redação ao art. 3° ~a Lei n° 6.321,A.c 
14 de abril de 1976, que dispõe sobra a dedução, do 
lucro tributável para fins de Imposto sobre a Renda 
das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realiza
das cm programas de alimentação do trabalhado I-. 

Art. I' O art. 3' da Lei n' 6.321, de 14 de abril de 1976, 
passa a vigorarcom.aseguint~redaÇãá: -----

"Art. 3° _Nos Programas de Alimentação do Trabalhador, 
previamente aprovados pelo Ministério do Triibalho e em sua 
complementação prevista nos parágrafos deste artigo, a parcela 
paga i.n natu~a pela empresa não tem natureza salarial, não consti
tui base de incidência de contribuição previdcnciária ou do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e nem se .configura como rendi
mento tributável do trabalhador. 

§ 1° Os Programas de Alimet;ttação do Tra~alhador poderão 
ser complementados com o fornecimento diário de um litro de lei
te para cada trabalhador,-admitido o consumo em fariúlia. 

§ 2° Sõmc:llte Iã.fão jUs aO dispOStO no parágrafo antérior os 
trabalhadores que percebam até cinco salários mínimos, ou que- te
nham mais de quatro filhos e percebam remuneração inferior a 
oito salários mínimos. 

§ 3° A complementação de que trata este artigo não está su
jeita a qualquer limitação para efeito de fiuíçãO-aõ-iDC8Utivo pre
visto nesta Lei." 

Art. 2° Esta lei entra cm vígo:i' na data de sua publicação, 
Art. 3° Revogam-se as disposiçõeS em--COntrário. 

PARECER N' 185, DE 1994 
(Da Comissão Diretoni) 

Rcdação final da Emenda do Senado ao Proje
to de Lei da Câmara n°- 207, de 1993 (n° 1.830, de 
1991, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a rcdação fmal da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara U0 207, de 1993 (n° 1.830, 
de 1991, na Casa de origem), que dispõe sobre a importação de 
produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo. 

Sala de Reuniões da Comissão, de julho de 1994.- Cha
gas Rodrigues, Presidente - J únia Marise, Relatora - Lucídio 
Portela- Carlos Patrocinio. 

ANEXO AO PARECER N' 185, DE 1994 

Redação final da Emenda ao Senado ao Proje-

to de Lei da Câmara no W, de"1.993 (n° 1.830. de 
1991, na Casa de origem), dispõe sobre a importação 
de produtos ~e origem animal e vegetal destinados ao 
consumo. 

Emer:idan° 1 
(Corre~~nde à Emend? n° J - CAS 

. Acrescente-se ~o projeto o _seguinte art. 4° .. renumêrando-se 
o atual e os subscqücntes: 

"Art. 4° Esta lei será rc~lamentada pelo Poder Executivo 
n9 prazo de noventa dias contau.os de sua publicação." 

O ,SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - O Expediente lido 
vai à publicação._ . , . _ . 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. -1° Secretário. 

É lido o seguinte 

· ·arásliia, 6 de júlho de 1994 

Senhor Presjdente, 
Em aditamento ao Ofício n° 394194, tenho a honra de indi

car a Vossa Excelência pelo Partido Progressista RefOI'IÍ:lador -
PPR. o Deputado José Lourenço em SubstitUição ao Deputado 
Avelino Costa na vaga de suplente, para integrar a ComisSão Es-_ 
pecial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória rio ·543, de 
30 de junho de 1994 (rccdição·da MP n' 517/94), que "dispõe so
bre a base de' cãlculo da Ccriti'ibuição para o Programa de Integra
ção Social-·PIS, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o§ 
I' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras 
providências". - Deputado Francisco Dornelles, Vice-Líder cio 
PP R. 

. . O SR.. PRESIDENTE (Pedro Simon)- Será feita a substi
tuição solicitada. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretáljo. 

São lidos os.seguintes 

REQUERIMENTO N' 546, DE 1994 
Nos temios do§ 1°- do art. 13-do Regimento Interno do Se

nado Federal~ venhb1!'equerer a V. Exa o ãbono dás faltas às sessõ
es nos dias 3, 6, 10,~13, 17, 20,24 e 27 do mês de junho p.p., 
devido· ao exerciciO de atividades ligadas ao meu mandato no .Es-
tado do PiaUí. · · 

N:TermoS 
P. Deferimento 
BraSíii3., 1° de jlÍlho de 1994.- Senador Lucídio_Portella. 

REQUERIMENTO N' 547, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art 13, § 1°, do Regimento Interno do Sena

do.Fedcral. solicito que sejam conSíderadas licenças autorizadas as 
minhas ausências nos dias 3, 6, 10, 13, e 14 do corrente, quando 
não compareci ao plenário, em razão da coordenação de assuntos 
partidários no meu Estado e_traballios subseqüentes. - --

tas. 
Brasília-DF, 14 de junho de 1994.- Senador Hydekel Fre_i-

REQUERIMENTO-N' 548,DE 1994 
Senhor Presidente, 
Requeiio, nos termos do § 1 o do art. 13 do Regimento Inter

no, seja considerada como licença autorizada a minha ~sência, aps 
trabalhos da Casa nos dias 7 e 8 do corrente mês, quando eu esta
rei no interior dO meu Estado, o Pariinâ~ realizando Contatos políti
co-partidários. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1994. - Senador José 
Eduardo. 
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REQl,JERIMENTO N" 549, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento In~o do Sena

do Federal, requeiro que sejam corisiderados como licença autori
zade os dias 3, 6, 10, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho do corrente ano, 
quando estive afastado dos trabalhos de Casa, a fim de atender 
compromissos político-partidários -no meu Estado: 

Sala das Sessões, 5 de julho de 1994. - Senador Moisés 
Abrão~ · 

REQUERIMENTO N' 550, DE 1994 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1', doRegirnerito Inter

no, sejam considerados como licença autorizada os dias 3,- i 7, 20 e 
30 de junho,. quando ~tive ausente dos trabalhos da Casa, para 
atender compromissos políticos inadiáveis em meu Estado. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1994. -·Senador Onofre 
Quinan. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - A votação doS re' 
Queriment.Os fica 8.di3.d3. por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário. 

. Sã~ li~ o.s :segullites -
REQUERIMENTO N' 551, DE 1994 

Senhor Presidente, 
)'los termos do III!. . 50, § 2', combinado com o art. 70, de 

Constituição Federal, e ainda, art. 216, iilciso I, do Regimento Ii
temo do Sena_do_Federal (atinente à sua competênCia fiscalizado
ra), solicitoj do Senhor Ministro da Fazenda e Ecooomia as 
seguintes informações: 

1. Existem verbas orçamentárias destinadas à construçãO ao 
Fórum de Justiça Federal de 1' Instância, do Estado de Pernambu
co? 

2.- Qual é o seu mQI;ltante? 
3. Quanto foi liberado e qual é o cronograma de liberação? 

J ustilicação 
O art. 70 da Constituição Federal estabelece que compete 

ao Congresso Nacional a fiscalização contábil. financeira, orçaw 
mentárii, operaciOnal e patrimonial da Administração direta e inw 
cJ!reta, quanto à 1egalidede, ligitimidade, economicidede ... 

A minha intervenção situawse soh o enfoque da econom.iciw 
dade, condição a ser exercitada previamente à concretiZação do 
evento, única maneira eficaz da ação fiScalizadora para se evitar o 
desperdício dos recursos públicos. 

~or razões lógicas, no que diz respeito à localização ótima, 
a Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Seccional de Pernam
buco, está empe,.ada na luta para que o Fórum da Justiça Federal 
de 1• Instância, ~meu Estado, seja edificado na área que concen
tra atualmente as sedes do Tribunal Regional Federal'"! 5' Região, 
do Tnbunal Regional do Trabalho, da Justiça do Trabalho de Pri
meira Instância e próxima do Tribtmal de Justiça do Estado de 
Pernambuco, da Justiça Estadual de Primeira Instância e da Justiça 
:Militar. de modo a facilitar o dia-a-dia de atuação profissional dos 
advogados pernambucanos e, conseqüentemente, a eficiência da 
própria justiça, cõndição necessária para õ bom funcionamento da 
democracia. 

Ao encampar a correta reivindicação da Ordem dos Advo
gados do Brasil, Seccional de Pernambuco, exercito na sua pleni
tude a ação fiscalizadora do Congresso Nacional para a boa 
aplicação dos recursos públicos. 

Por essas razões, encareço urgência no atendimento do 
constante no presente requerimento, a frm de que possamos contri
buir para uma melhor e prodhtiva aplicação dos recursos públicos. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1994.- Senador Ney Mara-

nhão, Líder do PRN. 
Ao exame da Mesa 

REQUERIMENTO N• 552, DE 1994 
Brasília, 7 de julho de 1994. 
Em notícia publicada no Jornal do Brasil, de 27 de maio 

de 1994, tomei c-onhecimento de que havia sido realizado, no fmal 
de março, concurso público para Auditor Fiscal do Tesouro Nacio
nal, um dos mais difíceis e concorridõs do País. 

O mesmo informe diz que antes da divulgação da lista dos 
aprovados, funcioriarios da própria Receita Federal haviam denun
ciado a existência de uma "cola" eletrônica, que teria beneficiado 
candidetos em Santos. Ainde segundo o JB a Escola de Adminis
tração Fazendária (ESAF), responsável pelo concurso, teria instau
rado sindicância que levantou os nomes de 41 candidatos 
suspeitos, os quais, por uma estranha coincidência, haviam respon
dido de forma igual a 90% das marcações, acertando as mesmas 
questões e obtendo as mesmas notas. As cofucidências não teriam 
terminado aí no grupo de suspeitos, existiãm. quatro pessoas de 
uma niesma família, além de amigos futimos ~ col~gas de trabalho 
dos referidoS familiares. -

Diante disso, e de acordo com o artigo 15 do Regimento ln
temo do Senado Federai e de açordo com o artigo 50 da Constitui
ção Federal, requeiro nos termos regimentaiS, caril a'apreciação da 
Comissão Diretora, as seguintes 'informaÇões ao :rvfinistro da Fa
zenda. Embaixador Rubens RicU:pero: 

1) Qual o resultado da 11sindicância" instaurada? 
2) Caso cOmprOVada a irreguhiri.dade do concurso, se foram 

tomadas providências para tomá.-lo sem efeito. 
Aureo Mello, Senador do Amazonas, V ice-Líder do PRN. 
Ao exame da Mesa. 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- Os requerimentos 

lidos serão despachados à Mesa, para decisão, nos termos do arL 
216, ID, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

É lido o seguinte 

" REQUERIMENTO N• 553, DE 1994 
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro a 

transcrição, nos Anais do Senado, do artigo Os sete brasis, de au
toria do escritor Gei"ardo Mello Mourão, publicado no Jornal do 
Brasil, de 7 de julho passado. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1994. - Senador Marco 
Macià. . . 

Ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - De acordo com o 
arL 210, § 1°, do Regimento Interno, o requerimento será submeti
do ao exame da Comissão Diretora. 

A PresidêD.cia recebeu o A viso n° 476, de 30 de junho de 
199<Çdo Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhan
do cópia da Ata n'28, da sessão extraordinária de 16 de junho últi
mo, relativa às contas do Governo, atinentes ao exercício 
fmanceiro de 1993. 

O expediente será encaminhado à Comissão Mista de Pla
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Passa-se à lista de 
oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LO URIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos, ECT, lançoo, no dia OS do 
corrente, uma nova série de selos intitulada Personalidades Bras i-
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!eiras, destinada a distinguir pessoas que, pela sua atuação e servi
ços prestados :ls diversas áreas do conhecimento humano e da ati
vidade social e econômica do País, hoje "são pessoas de 
incontestável interesse filatélico e da abrangência nacional", con
forme justifica o setor de pesquisa e promoçãó de filatelia dos Cor
reios em Brasília. 

O lançamento desses selos ocorrerá nas cidades natais dos 
homenageados e com a tiragem de mais de um milhão _de exem
plares. 

Entre estas primeiras persOnalidãdes dã. série consta o nome 
do escritor, membro da Academia Brasileira de Letras e também 
jornalista, Otto Lara Resende; o político Oswaldo Arai!ha, Presi
dente da Assembléia Geral das Nações Unidas em 1947 e o Pro
fessor Edgard Santos, como fundador da UníverSi~de Federal da 
Bahia e que fõi também diretor da Faculdade de Medicina da Ba
hia. 

Sr. Presidente, registro com grande satisfaç_ão esta memorá
vel inicíativá 'cfoS COrreios e Telé!Vafos. em liom(magear grandes 
personalidades brasileiras, não apenas pelo que isto representa de 
reconhecimento às suas obras e exemplo de vida, mas principal
mente pelo que representa de educativo para a mocidade, a divul
gação destes nomes que muito se destacaram em ~?Uas respectivas 
áreas de atuação. 

Alegra-me, particularmente, a escolha do nome do ilustre 
baiano, meu saudoso mestre e amigo, o eminente Professor Edgard 
Santos, que foi Ministro da Educação, um dos maiores nomes _da 
Bahia, médico famoso, professor emérito, por vários anos Diretor 
da Faculdade de Medicina da Bahia, depois fundador da Univerii;. 
dade Federal da Bahia, onde foi ReitOr em vários mandatos, Uma 
das maiores figuras da Medicina e da educação em nossos tempos. 

O Sr. Ronan Tito- Pennite-me v: -Ex• um-aparte? -
O SR. LO URIV AL BAPTJST A ~ Com prazei, eiilinente 

Senador Ronan Tito. · · · 
O Si-. ROnan Tito- Nobre Senador Lourival Baptista, rece

bi, hoje, um opúsculo que-traZia uma célebré fràse-dO irande cien
tista político, também brasilianista, economist.ã, Peter Drucker, que 
afrrmou que o desenvolvimento, a riqueza nãO Vem mais da fazen
da, não vem mais da indústria, não vem mais das minas; o desen
volvimento vem da escola. Justamente -iiéSte dia em que recebo 
esse opúsculo, V. Ex a homenageia esse extraordinário médico, d
dadão emérito. baiano, que, além de eXtraordinário médico, além 
de extraordinário Ministro, teve para engrandecer ainda mais a sua 
biografia esse feito extraordinário: fUD.ãar l]ma universidade. Se 
fundar uma universidade. já é algo de heróico que se faz neste 
mundo de Deus, muito mais ainda o é n-o Brasil~-cm:ae;-para tentar
mos segurar um pouquinho de recursos para a educação, tivemos 
que nos valer do nosso colega, o extraordinário Senador João Cal
mon para fazer uma emenda, para segurar 18% para a educação. E 
agora, nesse Plano Real, garfaram 20% _dele. Mas, Senador, faz 
muito bem V. Exa em homenagear, c_olocando nos Anais desta 
Casa, o nome do extraordinário ProfeSsor Edgard Santos, que já 
está gravado, não só na Universidade da Bahia, não só no coração 
dos baianos, mas também na inteligência do povo brasileiro, por
que esse homem semeou escola, fundou universidade. Parabéns a 
V.Exa 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex', 
eminente Senador Ronan T1t0, pelo seu aparte, que démonstrou 
sua inteligência; seu saber e sua nianeira espontânea de dizer o que 
sentia, com palavras que partiram diretamente do coração, sem 
passar pelos ftltros da racionalidade. Muito grato a V. Ex•, emi
nente Senador Ronan Tito, qUe veio C:nrique.Cer meu pronuncia
mento. 

Muitas vezes tenho exaltado aqui o nome do Professor Ed-

gard Santos, pois a ele devo, desde meus_ tempos de estudante, a 
minha cmreira de médico e, conseqüentemente, de político, pelo 
que dele aprendi em minha formação. Como estudante de Medici
na; fui interno, durante três anos, da cadeira de Clínica Cirúrgica, 
da qual era ele _o titular; após a minha formatura, como médico, em 
1942, ele me convidou para ser o seu assistente. o que não aceitei, 
em virtude de minha transferência para São Cristóvão, em Sergipe. 

- Quando Deputado Federal, sem nunca ter me desinteressa
do em acompanhar e colaborar com a obra extraordinária que de
senvolvia na Universidade Federal da Bahia, apresentei projeto de 
lei, que foi aprovado, dando seu nome ao então Hospital das Clíni
cas da Universidade da Bahia, que se passou a chamar 11Hospital 
Professor Edgard Santos''. 

Mais tarde, quando foi escolhido Presidente do Conselho 
Federal de Educação, encabecei urna lista de 208 Deputados FOde· 
rais, que subscreveram a ele um telegrama de felicitações pela es_
colha do seu nome para presidir esse Colegiada máximo da 
educação nacional. Esse telegrama teve como segundo signatário ~o 
Deputado Ranieri Mazzilli, Presidente da Câmara dos Deputados, 
e também contou com as assinaturas dos Deputados José Samey e 
Saldanha Derzi, hoje Senadores. 

Quando assumiu o Ministério da Educação e Saúde, o Pro
fessor Edg!Ud Santos couvidou.me para o seu gabinete, o que :Õ.ão 
pude aceitar. em virtude de estar exercendo mandato parlamentar. 

Portanto, Sr. Presidente, muitos laços de ideal e de ~eto 
sempre me ligaram ao emérito professor e médico_ baiano, o gran
de brasileiro que foi Edgard Santos. Por esta razão, Com- aiegria e 
saudade, registro esse evento promovido pela Ecr, que. mais uma 
vez, dá-me a oportunidade de reverenciar a sua memória. 

Finalizando, Sr. Presidente, envio à_nossa Empresa Brasilei
ra de Correios e Telégrafos as niinhas congratulações e peço a 
transcrição, com o meu pronunciamento, da notícia pu~líca:da no 
Jornal do Brasil, edição de 05/07194, intitulada ''Selo que home
nageia Otto l.ara tem lançamento hoje''. Solicitq também que seja 
incorporado a este pronunci~ento a cópia do telegrama que foi 
passado ao Professor Edgard Santos no dia 23 de fevereiro, -de 
1962. 

Muitoobrigad_o, Sr. Presidente. (tyfuitQ:bem! Palmas) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFEREM O SR, 
· LOURIVALBAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO 

~'Congressista Urgente. 
Professor Edgar Santos 
Presidente do Conselho Federal de Educação. 
Ministério da Educação e CUltura. 
Rio de Janeiro- Guanabara 
A consagradora eleição do eminente professor e prezado 

amigo para Presidente do Conselho Fe_deral de Educação foi ato de 
justiça a quem tantos e tão relevantes serviços vem prestando ao 
Brasil no setor do ensino e do desenvolvimento cultural de nosso 
povo. Os seus amigos e admiradores que exercem o -mandato de 
Deputado Federal desejam levar-lhe a expressão de sua alegria 
pela a!ta distinção, desejando-lhe todas felicidades no desempenho 
de função tão elevada quanto dignificante. COrdialmente- Louri
val Baptista, Ranieri Mazzili, Antônio Carlos Magalhães, Emani 
Sátyro, Pedro Aleixo, João A.pripino, Manoel Novaes, Régis Pa
checo, Guilherme Machado, Ultimo de Carvalho, Herbert Levy, 
Rubem Nogueira, Miguel Calmon, Luiz Vianna Filho, Nonato 
Marques, Osmar Cunha, Waldir Pires, Anísio Rocha, Dirceu Car
doso, Paiva Muniz, Aarão Steinbruch, Gustavo Capanem.a, Raul 
Pilla, José Maria Alkrnin, Geraldo Freue, Baptista Ramos, Waldir 
Simões. Oswaldo Zanello, Costa Lima, Campos Vergai, Aniz Ba
dra, Padre Vidigal, Paulo Freire, Abel Rafael, Petronilo Santa 

/ 
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Cruz, Armando Corrêa, Nelson Omegna, Oziris Pontes, Afrânio 
Rodrigues, Tarcísio Maia, Alde Sampaio, Raul de G6es, Lourival 
Almeida, Wilson Caimon, Othon Mader, Lus_tosa Sobrinho, Leão 
Sampaio, Hamilton Nogueira, Leite Neto, Arruda Câmara~ Eurico 
Ribeiro, Sílvio Braga, Bias- Fortes, Carvalho Sobrinho, Jacob 
Frants, Emílio Carlos,· Munhoz da Rocha, Yukishigue .Tamllra, 
Antônio FelicianO, Willy Frohlich, Manoel de Almeida, Estefano 
Mikilita, Raimundo Padilha, Lauro Cruz, Hary_ Normaton,, Hilde
brando de Góes, Badaró Júnior, Oscar Passos, Celso Brandt, Da
ger Serra, João Frederico, Carlos Gomes, Djalma Marinho, Coelho 
de Souza, José Bonifácio, Derville Alegretti, Waldemar Pessoa, 
Menotti Dei PiCchia, José Maria, Hamilton Prado, Gabriel Her
mes, João Mendes, Emival Caiado, Adahil Barreto, Jayme Araújo, 
Furtado Leite, Monteiro de Castro, Aguinaldo Costa, Pereira Pin
to, João Cleofas, Saldanha Dcrzi, Corrêa da Costa, Bagueira Leal, 
Pereira Lopes, Wilm.ar Guimarães, Fernando Santana, Ramon Oli
veira, Drault Ernany, Luiz Bronzeado, Menezes Cortes, Euripedes 
Cardoso de Menezes, Henrique La Rocque, Antônio Dino, Clide
nor Freitas, Padre Nobre, Alberto Hoffmann, Lino Braun.; Sérgio 
Magalhães, Abraão Moura, Alvaro Castelo, Unírio Machado, Vil
mar Dias, Medeiros Neto, Ari Pitombo, MiltOn Brandão, V asco 
Filhof Wagrier Estelita~ Nicolau Tuma, Arnaldo Garcez, .Antônio 
Fraga, Dimo Pires, Janduby Carneiro, Satu~o Braga, Joaquim~ 
Ramos, Laurentino· Pereira, Lamartine Távora, AlvaroLins, Celso 
Murta. Océlio Medeiros, Paulo Mincarone, Etelvina Lins, .GUilher
mino Oliveira; Luíz Francisco, José Guiomard, CastrO Costa. Hé
lio_- Cabal, Martins Rodrigues, Ger_aldo Guedes, Coelho 
Mascarenhas, Carlos Jereissatti, Aderbal Jurema, Qélio Lemos, 
Henrique Turner,- Euclides- Wicar, Croacy de Oliveira, No_gueira 
de Rezende, Carlos Lago, Edgard Pereira, Benedito Vaz, Oliveira 
Franco,. Neiva Moreira, Pinheiro Chagas, Adauto Cardoso, Juarez 
do Carnio, Joaquim DU:val, Arnaldo Cerdeira, Daniel Faraco, Benw 
jamiri Farah, Mário Tamborindeguy;Teódu_lo Albuquerque, Hum
berto Lucena, Expedito Machado, O lavo Fontoura. Cunha Bueno, 
Mário· Palmérib, Gabriel Gonçalves, Rubens Rangel, Jorge de 
Lima, Líster Caldas, Rezende Monteiro, Hely Ribeiro, Chagas 
Freitas, Gurgel do Amaral, Antônio Baby, Gualberto More ir~. 
Heitor Cavalcanti, Ferro Costa, Plinio Salgado, Aluízio No:nô, 
Acioli Filho, Barbosa Lima Sobrinho, Moreira da Rocha, Arman
do Stomi, Broca Filho, Lício Hauer, Carlos Murilo, Ovídio de 
Abreu, Pereira da ·silva, Elias Adaime, Amilcar Pereira, Alves de 
Macedo, Floriceno Paixão, Miguel Bahury,. Sa:;lo. l3ran~. Souza 
Leão, José Rio, Abelardo Jurema, Hélio Ramos, Tristão da Cunha, 
Feliciano Pena, V:alério Magalhães, Bezerra Leite, Nilo Coelho, 
José Samey, Eloy Outra, Cid Carvalho, Antônio Carlos, Aroldo.de 
Carvalho, José Menck." · 

Era, Sr. Presidente, o que desejava dizer. (Muito Bem!) 

SELO QUE HOMENAGEIA OTTO LARA 
1EM LANÇAMENTO HOJE 

Escritor faz parte da série 
'Personalidades brasileiras' 
e será lembrado em vídeo 

O escritor e jornalista Otto Lara Resende será o primeiro 
homenageado.~ .. aQ_lado do político Oswaldo Aranha e do cirur
gião e educador Edgard Rego dos Santos -da nova série de s.elos 
Personalidades brasileiras, que os Correios lançam hoje em todo 
o território nacional. "São pessoas de incontestável interesse filaté
lico e de abrangência nacional11

, justifica Maria de Lourdes Fonse
ca, chefe da seção de pesquisa e promoção de filatelia dos 
Correios de Brasília. O lançamento acontece. nas. c_id.ad.es natais 
dos homenageados. O selo de Otto Lara Re:sende _será apresentado 
hoje, às 19h, na PUC, com o vídeo Otto, o homem que escrevia 

cargas, de 12 minutos, realizado pelo projeto Correios meinória, 
reunindo imagens de arquivo, critrevistas e sobretudo as cartaS an
tológicas redigidas pelo jornalista. 

Cada selo, cujos desenhos são obras do artista plástico Fer
nandO Lopes, terá uma tiragem de 1.000.200 exemplares. Otto 
Lara Resende é classificado pelo edital que marca o lançamento do 
selo com.o membro da Academia Brasileira de Letras; Oswaldo 
Aranha como presidente da Assembléia Geral da ONU em 1947, e 
Edgard .Santos como fundador da Universidade Federal de Brasí
lia. 

Otto Lara Resende é apresentado no edital como filho do 
humanista mineiro Antônio Lara Resende, que herdou do pai o 
gosto pelas letras. Seu nome começou a circular nos meios jorna
lísticos na revista Mensagem, de Belo Horizonte. Trabalhou em 
diversos jornais c·ariocas -paralelamente à atividade de escritor
atê chegar à direção do Jornal do Brasil e de O Globo. Sua últi
ma experiência no jornalismo aconteceu em 1991, com um crônica 
diária na Folha de S. Paulo. Otto, eleito para a Academia Brasilei
ra de Letras em 1979. publicou os livros As pompas do mundo 
(1975), a antologia organizada por Dalton Trevisan Elo partido e 
outras histórias (1993) e uma seleçã.o de suas últimas crônicas. O 
escritor morreu em 1992 aos 70 anos. 
_ O SR. NEY MARANHÃO - S_r.!'residente, peço a pala-

vra, como Líder, paiã. uma breve comunicação. 
~O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- Tem V. Ex" a pala-

vra. 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como Líder. Para 

uma breve comunicação. S"em revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
St's e Srs. Senadores, como representante de Pernambuco no Se
nadO Federal, venho pedir a trariscrlção, nos Anais desta Cãsa, de 
uma notícia que me deixoU mUito satisfeito. ·· -· - · · · 

O Diário de Pernambuco, em sua edição especial, traz a 
seguinte manchete: 

"A agência do ano Norte e Nordeste está prepara
da para .o próximo século" 

E o jornal afuma, em seu texto: 

11A Propeg Nordeste recebe hoje, em Salvador, o 
PrêmioColunistas/93 ... 11 

1'0 Prêmio" Colunistas é o mais importante e tradi
cional concurso de propaganda do País, realizado em vá
rias regionais classificatórias, cobrindo as __ mídias de 
televisão, rádio, outdoor, jomal e revista. Catorze inte
grantes da Associação Brasileira dos Colunistas de MarM 
keting e Propaganda participam do processo de seleção 
das peças mais expressivas da comunicação publicitária 
no Brasil, sendo que a Propeg é uma das agências mais 
assíduas do evento, contabilizando diversas premíações. 

Para o jornalista Nelson Cadena, organizador do 
concurso, a performance da Propeg Nordeste superou to
dos os resultados positivos dos anos anteriores, dando 
prova do seu fôlego empresarial na conquista de prêmios 
e Clientes. A parceria com o marketing desses clientes, 
aliada ao talento do time de profissionais que ostenta, é a 
garantia:, segundo_ acredita, do sucesso agora reco.nJleci-
do. ~ ~~ 

Embora pertença a uma organização nacional, a 
Propeg Nordeste caminha com determinação em merca
dos distintos, preservando a idéia dos 11várÍos sotaques" 
do grupo. Depois de saber o resultado do concurs.o, 
anunciado há dois meses em Belém, o presidente da 
agência, o pernambucano José Jardelino da Costa JU-
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nior, afirma que a premiação apenas reforça o profissio
nalismo de um trabalho que é concretizado por pessoas 
que buscam o verdadeiro diferencial da linguagem pu
blicitária. Quando trouxer para casa mais esse "diplo
ma", Jardelino, certamente, terá a conf'mnação de que 
está no caminho certo.'' 

Sr. Presidente, peço a transcrição, nos Anais do Senado, da 
primeira parte dessa matéria do Diário de Pernambuco, o jornal 
mais antigo da América Latina, um dos _mais importantes daquele 
Estado e deste Pals. 

Também solicito a transcrição das declarações de José Jar
delino da Costa Júnior, presidente da Propeg do Nordeste, que 
concedeu ao jornal uma entrevista simples, mas "de pé no chão", 
muito interessante, que serve de exemplo ao jornalismo e empre
sas de marketing de todo o Brasil, e atê em nível internacional. 

Assim sendo, quero saudar a Propeg de Pemambuco, bem 
como o seu presidente, afumando que não só essa empresa está or
gulhosa pelo prêmio recebido. mas também todos os pemambuca
nos, representados pela palavra deste Senador que lhes fala neste 
momento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMEN1VS A QUE SE REFERE o·sR. NEY 
MARANHÃO EM SÉU PRONUNCIAMENTO r . . 

Diário de Pernambuco 

MILITANDO PELA PUBUCIDADE DE PERNAMBUCO 

O publicitário pemambuco José Jardelino da Costa Junior, 
22 anos de mercado, costuma defmir seu envolvimento com a PrO
peg como um caso de amor à primeira vista. D.iagência qUê nion
tou no Recife em 75, a DMK, vislumbrou a posSJbilidade de 
subverter preconceitos assumindo a· direção oo·-uma empresa "de 
fora", que buscava parcerias além dos limites da Bahia. 

A partir de 77, o nome da Propeg, que passou a enfileirar 
grandes profissionais da terra, começou a se destacar em Peiuam
buco, por IIás de campanhas como a da Caderneta de Poupança 
Econômico, do Açácar Sublime - que mereceu, inclusive, uma 
crônica do arcebispo D. Helder Cãmara num progrlinla matinal de 
rádio- e da Pilar. 

Já, então, como nina das melhores agências de mercadc? lo
cal, a Propeg conquistou ccntas e parcerias que lhe habilitaram 
para atuar entre os maiores anunciantes do Nordeste, expandin
do seu atendimento para :Macei6~- João Pessoa, Fortaleza e Be
lém. 

José Jardelino não acredita em fórmulas para alcançar o su
cesso. Entende que a propaganda deve ser gerenciada como um 
negócio e referenda a postura ética de uma organização que traba
lha com liberdade, autonomia e criatividade. 

DP- O que mudou na Propeg ao longo de sua trajet6ria 
no mercado nacional? 

JJ - Antes, existia uma única agência. Hoje, são cinco em
presas que forma a Organização Propeg e qrie tem como elo a hol
ding Propeg Brasil. É exatamente esse formato empresarial que a 
toma diferente. Em cada mercado, somos uma empresa local com 
infra-estrutura nacional. Explico: aqui" fOin:Uiri:tOS-iuna equipe de 
.65 pessoas (a maior agência do mercado) que trabalha, indepen· 
dentemente, subsdiada pelo apoio operacional de São Paulo. AJ; 
Propeg Nordeste, Bahia, Brasllia e Lew, Lara em São Paulo, estão 
totalmente interligadas o que nos permite saber das novidades do 
mercado, no ex.ato momento em que elas acontecem, graças a um 
avançado projeto de informatização. · 

DP- Existe uma "politica" de atendimento caracteristi
ca do Grupo Propeg? 

. :·: :_--~~:____;_ ---· ·----·· ·-. --

JJ- Sim. Fomos um dos primeiros no Brasil a adotar a fór
mula do atendimento integrado, desde o fmal da década de 70. Ou 
seja, o envolvimento direto na operação de atender ao anunciante 
inclui ccm.tatos do pessoal de criação, mídia e de produção com o 
cliente, além do próprio atendimento que também tem a tarefa de 
planejar. Isso pennite a existência de um modelo enxuto, onde pra
ticamente não existe desperdício, nem de tempo, nem de pessoal. 
Somente uma dêcada _depois dos nordestinos é que as agências de 
São Paulo descobriram as vantagens desse tipo de atendimento. 
Essa reviravolta poSsibilitou que estruturas pesadas, com departa
mentos-estanques, dessem lugar a empresas menores, rápidas, ren
táveis e, sobretudo, eficientes: 

DP ~ 1993 foi um ano definitivo para Propeg/NE. Como 
a·agêncl.a recebeu tantas premiações? 

JJ - Já defendi internamente uma posição radical anti-prê
mio. Hoje, amadureci e considero as premiações como uma carac
terística natural do nosso negócio. Cóntinuo achando, no entanto, 
que o prêmio não é um fim em si mesmo. Deve ser recebido como 
estímulo ao esforço de fazer uma propaganda que dê resultados. 
Ou seja, estamos, na Propeg. sempre em busca de soluções na área 
de c_omtm.icação, que tragam resultados concretos para o investi
mento dos nossos clientes. 

DP- Nos últimos três anos, essas premiações foram tor
nando-se constantesa Existe uma explicação para isso? 

JJ- Acreditamos que a performance da Propeg foi influen
ciada por três fatores fundamentais. Primeiro, o aproveitamento de 
talentos novos;- depois, a total autonomia daqueles que têm poder 
de decisão; e, por flm, o incremento de novos negócios. No fmal 
de 80, tinhamos uma agência excessivamente dependente de um 
único grande cliente. Era uma situação duplamente inconveniente 
porque trazia insegurança para a empresa e acomodação na equipe. 
Era preciso mexer com a nossa estrutura interna e isso foi possível 
com o ingresso de gente nova, até sem experiência anterior, junto 
com proftssionais treinados no batente (alguns já eram da casa e 
foram promovidos, e outros vieram de fora). Demos a eles objeti
vos e autonomia operacional Passamos a mostrar aos nossos 
clientes uma estrutura interna reciclada, sem estrelas, nem vedetes, 
que ficam repetindo chavões superados. Fugimos do jeito fácil de 
criar campanhas com o olho no retrovisor. Aqui não temos gênios, 
mas a criatividade como atributo da pessoa jurídica, que é a agên
cia. 

DP - Como o mercado pernambuco tem reagido à con .. 
juntura econômica nacional? 

JJ - Os mercados de Pernambuco, Bahia e Ceará são os 
maiores do Nordeste. Além do setor público existem anunciantes 
com excelente potencial nos segmentos de produtos de consumo e 
de serviços. Aliás, há empresas aqui e no Ceará que ainda não sen
tiram os benefícios que uma campanha publicitária pode trazer. 
Esses vulcões apai"entemente extintos precisam ser descobertos e 
estimulados. A Propeg Nordeste, por exemplo, acabou de conquis
tar um cliente que tem atuação nacional e, até, internacional, que 
ainda não havia sido procm;ado por nenhuma agência. É preciso 
acreditar nas potencialidades empresariais da região. 

A AGÊNCIA DO ANO NORTE E NORDESTE 
ESTÁ PREPARADA PARA O PRÓXIMO SÉCULO 

A Propeg Nordeste recebe hoje, em Salvador, o Prêmio Co
lunistas/93, pelo seu desempenho como Agência do Ano Norte e 
Nordeste, num almoço que promete movimentar o mercado publi
citário regional no Hotel Bahia Othon. 

A escolha recaiu sobre a agência peniainbucana em decor
rência do seu desempenho, de faturamento e criação, nos últimos 
dois anos. O Diário de Pernambuco, que desde a criação do Prê-
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miO fif;ura coino Um dos seus maiores :incentivadores, senta 
nesta edição especial os bastidores da PropegtNE e com ela che
gou a mais essa-conqu"lstit -- --~~-~~~ -----,---o-=--

O Prêmio -colunistas é o mãiS'iti:ipõrtanrC Cltadid nal con
curso de propaganda do País, realizado em várias regionais- classi':' 
ficat6rias,- cobrindo as mídias de televisão, 'rádio, outdoor, jornal e 
revisra~ Catorze integrãnfes da AssociaÇão Brasileira dos Colunis
tas de Marketing e Propaganda participartf do processo de seleção 
das peças mais expressivas- da comunicação pUblicitária nO BraSil, 
sendo que a Propeg é uma das agências m.iis ãSsíduas do evento, 
contabiliza.ndo.diversas premiações. - - -

Para o jornalista Nelson Cadena, organizador do concurso, 
a performance da Propeg Nordeste superou todos os resultados JX)

sitivos dos anos anteriores; dando prova do seu fôlego empresarial 
na conquista de prêmios e clientes. A parceria OOm-o niarketing 
desses clientes, aliada ao talento do time de profissionais Que Os
tenta, é a garantia, segundo acredita, do sucesso agora reconheci
do. 

Embora pertença a uma organização i:faCiôifal, a- Propeg 
Nordeste caminha com dete:rminação -~:ni mercados distintos, pre
servando a idéia dos ''vários sotaques" do grupo. Depois de saber 
o resultado do concurso, anunciado há dois meses em Belém, o 
presidente da agência _pernambucana losé Jardelino·da Costa Jú
nior, afiri:na que a premiação apenas reforça o profissionalisino de 
um trabalho que é concretizado por pessoas que buscam o verda
deiro diferencial da linguagem publicitária.- QUando trouxer para 
casa mais esse "diploma". Jardelino, certamente, terá a confirma
ção de que está no caminho certo. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ronan Tito. ----- --- - -

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Se
na-dores, em primeiro lugar, nobre Senador Pedro Simon, muito 
me honra fazer uso da palavra no plenário do Senado Federal sob 
a sua Presidência, nesta sessão. Desejo pedir licença a V. Exa para 
que tal fato, de grande alegria para rrúm. _fi(fue- registrado no meu 
modesto currículo. - ·· - -

Mas, nobres Senadores e Sr. Presidente, o agricultor acaba 
falando sempre da agricultura e vendo sempre as coisas pelo pris-:
ma do agricultor; talvez seja um vício de quem lavra a terra, nas
ceu vendo seu pai e sabendo que seu avô também fizerã. isSo-:
Quando aqui me confesso agricultor, não estou exercitando a mi
nha humildade, não; estou exercitando o meu orgulho. Tenho mui
to orgulho em ser agricultor, pois a atividade agrícola dá a quem a 
exerce aquela convicção de estar fazendo algo útil para o País, o
que não sinto, de uns tempos para cá, como Senador. Sinceramen
te não sinto. 

Qü.ãndo me candidatei a parlamentar.- fol nó intuitO de pres
tar uma contribuição. Não tenho erudição alguma, mas tenho uma 
experiência de vida que gostaria de passar. - -

Fui um pequeno empresário, e tõdo_ empresáriO tem -Uma 
certa vaidade de chegar no fm.al do ano e querer apurar o resulta
do. Já terminamos -o primeiro semestre legislativo e, portãnto, eü 
gostaria de fazer um balanço, mas sinto que os números são, sem 
dúvida alguma, absolutamente negativos. 

Nós, verdadeiramente, transfomiãmos- a--maiS alta Casa do 
Parlamento brasileiro em delegacia de polícia e, diga-se de -passa
gem, com alguns delegados muito e_ticientes, alguns acusadores de 
fazer inveja à Sã.."ita InquisiÇão.-Fico pensando em coniô seria se a
Noite de São Bartolomeu tivesse tido o concurso de alguns inqui
sidores que hoje vivem nesta Casa! Estes, por engano, vierani pa
rar no Parlamento, mas, na verdade, têm uma vocação muito 
grande para delegado, para promotor de justiça-OU ãté paia tia.riS--

formar este Congresso em delegacia de policia. A.iiiaã. não desco
bri bem se a inl.ellção é essa. Como existem vários fatos neSse Sen
tido, creio que alguns já se_ entediarã.m da abertura democrática do 
Pal'lam.ento e querem desmoralizá-lo para ver se ele sofre um re
cesso mais prolongado, como o que ocorreu no perlodo da ditadu-
ra. 

Sr. Presidente, outra não pode ser a minha conclusão, a me
. nos que esses parlamentares que aqui estavam tenham uma visão 
tão curta que só podem enxergar, no máximo, na ponta 4a bota ou, 
às vezes, têm a necessidade de criar o pântano -para -ser a flor do 
pântanO. Tambéni, é uma teoria, uma técnicâ.: 'Voü-criar o pânta
no para ser a flor do pântano". 

- Nestes tempos, a imprensa deveria ser a maíor pãrCeira do 
Parlamento. __ Quando verdadeiramente este Parlamento está fecha
do ou alcançado em sua autoridade ou em sua plenitude, o que faz 
a imprensa? Publica Os Lusíadas, de Camões, publica receita de 
bolo, quando publica. Tenho a impressão que a nossa imprensa 
ainda não descobriu que momento extraordinário da abertura de
mocrática estamos vivendo, porque, se a imprensa assim o perce
besse, ajudar-nos-ia a construir a democracia. 

Tancredo Neves nos preveniu. Naquele dia da euforia, dia 
15 de janeiro de 1985. quando estávamos eufóricos com a decreta
Ção da morte do Colégio Eleit!Jral- e i~so, par_a nós, <.!emonstrava 
o nascimento da democracia-, S. Ex• disse: ''Estão enganados. O 
monstro está morto, mas reti!ar os seus escombros leva tempo. se
riedade e competência.11 Naquele tempo, precisávamos de heroíS
mo para matar ó monStro. Pouc_os -heróiS -apareceram. · Agora 
precisamos de competentes e aparecem muítos heróis! Não sei 
onde estavam. Não sei! Não quero saber, porque poderemos perce~ 
ber que muitos dos heróis de hoje estavam debaixo da cama no 
tempo em que preCisáVamos- deles. 

· A construção do Estado democrático exige tempo, detemli
na:Ção; Obstinação, competência e uin objetiVõ:-- a democracia. E aí 
então, a pretexto de construir um Estado democrático, nós senti
mos a tentativa de apunhalamento de próceres do Congresso Na
cional. Eu não estou dizendo que a CPI do Orçamento não deveria 
ter sido- iD.staiada, mas, quero deiXar bem daro· toda vez qtie- Se 
usa a Justiç?.--J.?ara fms,políticos O caniinho vai dar ou no nazismo 
ou na inquiSiÇ-ão. Os Estados_ Unidos da América do Norte, há três 
décadas. lJSOU também o Parlamento como uma fonte de justiça e 
crl.OU O Inacarthismo; a parti! daí Coineçõu a cassar todo mundo. 

Sr. Presidente, eu sei· que muitos têm grande vontade_ de 
aparecer, não importando que seja às custas dos colegas. No perío
do em que fui Líder do PMDB, João Alves não foi relator nem 
presidente e aqueles que foram acusados de corruptos não pude
ram permanecer naquela Comissão; João Alves pertenceu à CPI 
do Orçamento durante 30 anos, desde 19_64. 

Agora, V. Ex8-s_ querem uma prova de que a CPI não qUeria,
verdadeiramente, melhorar nada? A ComlsSãO de Orçamento está 
do jeitinho em que estava, ninguém mexeu em nada, ninguém! 
Não conheço- e esperei até hoje -nenhuma emenda no sentido de 
modific·ar-o sistema da Cori:ússão de Orçamento. Por quê? Porque 
só se queria atingir alguns, politicamente. Alguns parlamentares, 
que só tinham 2% ou 3% de preferência nas pesQuisa-s pOrque não 
apreSentaram nenhuin serviço ao País, subiram nas mesmas, tanto 
aqui dentro como lá fora, e-foi um pcndant diabólico. · 

Dizia-se: 1'Lâ no Congresso Nacioiial tem não sei quarilos 
picaretas.11 Aqui dentro, isso ressoav_a. A imprensa ... Um dia, a im
prensa brasileira vai descobrir que a-liberdade de imprensa de!:!a
rada pela Constituição de 1988 é uma conquista do cidadão, e não 
do dono de jornal. O direito de liberdade de imprensa, o direito -à 
verdade é um direito do cidadão, e não do dono do jornal. Entre
tanto, nessa épõcã.~ alguns jornais ·a:uinií:itarãiri as suaS tirigens ·às 
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custas de produzir o pântano no Congresso Nacional Para qÚe as 
flores do p~tano pudessem aparecer. 

Apareceram flores bonitas, puras e imaculadas, enquanto 
nós outros todos ficamos enxovalhados. Ouvi um desses extraordi
nários acusadores dizer, na televisão, que aqui no Congresso Na
cional havia mais de 100 parlamentares envolvidos em cormpção. 
Quando se diz_ que tem mais de um ou que tem um e não se nomi
na, passa a pesar sobre todos a dúvida e a ~ha. Se existem mais 
de 100, ci :qtie óc6l:i'e quando entro--em um aviãoTTodo mundO 
olha para mim e pensa: "Se existem mais de 100, pela lei das pro
babilidades, este aí deve estar incluído!. Ah, não tem dúvida." Isso 
é inSidioso, cretino, criritinoso. Sé eu disseSse que no· CollgressO
Nacional tem um só corrupto e não o nominasse, eu seria ~sidio
so, cririlinosõ, porciue passaria a pesar sobre todos os membros do 
Congresso a dúv"ida. Por que não o fulano? Por que não o sicrano'?. 
Um ficaria eximido: o acusador, o grande inquisidor. Esse ~caria 
livre, pois está acusando. Sobre todos.nós pesOU e ainda pcisa eSSa 
denúncia, mas o pior é que se atingiu a instituição côm.o Úm todo .. 

' Não é primeira vez qUe isso acontece ria abertura democrá-
tiéa. E os que provocaram isso aqui já prov"ocaram em· outros luga
res. O resUltado _é sempre o mesmo: a promoção de quem prov9Ca 
e a desmoralização da entidade. , 

Não sei, tenho _dúvidas. _Como construir a democracii sem 
pãrlamento forte? Tambêm não sei de nenhuma entidade no m:un~ 
do que não tenha em seu seio alguns desone_stos. ~ao conheço. Sr. 
Presidente, nenhuma entidade coletiva que no seu meio só tenha 
santos. Chego, às ve_zes, a duvidar até do Colégiq_ dos Cardeais, da 
minha Igreja Çatóli<;a, porque a bistórla irie reilu~te a alguns _casos 
que aconteceram no Sacro Colégio. que não era tão santo asSim. 

Sr. Presidente, agora estamos num processo ·eleitoral e as 
pessoas que ergueram o dedo na acusação estão prontas com a sua 
p!atafonna. Não sei de neuhuma contribuição que tenham dado a 
este Pais, ao Parlamento e à democracia; mas, sem dúvida _alguma, 
ft.Zerani um alícerce para colocar o Seu pé ·e fazer dali o seu palan
que para dizeT: apontei o meu dedo c_orit.!a MaD.o. -

Todavia, existe algo muito mais grave nisso tudo, _muito 
mais grave, Senador Josaphat Marinho:_se n,ãQ te~ o .direito·ru; 
transformar O COngresso Nacional em delegacia de_polícia., muito 
menos temos o direito de julgar alguém ai.ràvés dõ Congresso Na-_ 
cional, a não ser o Presidente da República e os Ministros, confor
me prevê a Constituição. Se a Justiça diz:- o parlâmenlar fulàno de 
tal é conupto, sou obrigado -a cassá-lo .com o meu voto, Não quero 
aqui dar aula para doutos, mas· como é que Justiça evoluiu através 
dos tempos:?! 

O inquérito é foimado na delegacia de polícia, através dá 
Policia Civil normalmente. Depois, é rem.etldO-paia o PromotOr,
que o lê e, às v~. manda a denúncia O Juiz ~eitã. a denúnCia
ou não. Se a denllD.Cia é aceita, estabelece-se o contraditório. Soli
cito ao Senador Josaphai. Marinho uma ajud~ se esqueci alguma 
coisa, pois não sOu adVogado. 

Por que se criou esse rito nO mundo todo? Por que existê a 
necessidade desse rito? É para se tentar fazer um míninio de justi
ça. 

Em nosso País julgamos as pessoas na imprensa _com a co
nivência, a complacência e a cumplicidade desta )ulganlos, "ãtira~ 
mos os nomes das pessoas, sérias ou não, na ~ama. Depois que a 

_ imprensa publica a denúncia, a matéria já tr~~it~ em julgado 
sem direito a recurso, nem para o Supremo, talvez para Deus, só 
para Deus. Para quem recorrer? Começa um processo de fermenta
ção que conhecemos muito bem através da história. No periodo 
dos cristãos, lá em Roma, o povo gritava: ·Mais um para a arena! 
Vamos jogar mais um para a arena! 

Absolveram fulano de tal? I Ninguém se esc~dalizou quan-

do o Congresso Nacional condenou. Há alguns que dizem: A Itália 
está fazendo um extraordinário processo das mãos limpas. E eu 
afumo para V. Exls: através do Judiciário! Não desrespeitem a ltá
ll~. lá-existe tradiçã~o ,9e,clemocracia; lá, os di_tac;lores vicejam mal. 
Mussolini paSsou por lá e. deixOu lembranças. Na Itália, o Judiciá
rio é que faz os julgamentos. · 

-Outro dia,_ êu estava acamado-, telefonaram-me_ e me per
gtlAtar~ se eu estava s~tisfeitó cq!ll9 jQlgamento do Senador RO~ 
naldo Arag~o. Respondi que não. Não -estou satisfeito- coiii ·o 
julgamento de_ nenh.um. dos meus colegas parlamentares, ~ja De
putado ou Senador, porque não reconheço no C~esso Nacional 
Competência pà.ra_ julgar criminalmente_ gl,J~ quer que seja. Na 
cãssação, por falta de decoro-parlamentar, se a Justiça disser que 
algum parlamentar é corrupto, eu acei~o. Agora, esta~lecer ·um 
jUlgamento na imprensa ... Eu não aceito. Diz-se: fulano fez isso, 
sicrano fez aquilo. E o acusado se de_f~de: -Não. não fiz! 

E a imprenSa iloticia paia vender jornal. A tiiagem dos jor
n~_s aume~tôu vi~lentaJ~:u:_mte; .os donc;>s dejprnais ficaram alegres; 
e àqui nós podíamos até localizar: fulano faz peodant com tal jor~ 
nal; sicrano, com tal revísta. Então, era aquela promoção combina
da_ dojorn_al tAl com o parlamentar tal. Pergunto: ~custas de quê? 
Da honra, 4a_ digni<:hJ.de_ c!a_s pesso~. tnas. principalmente, às cus-
tas. da imagem do Congresso Nacional __ _ __ _ 

E, aí. começam os achaques. Um diz: tem mais de cem; ou
tro, mais de 200; o\Jtro, lem mitis de 300. Aonde está a dignidade~ 
dos acusadores? Existem 200? Quais são eles? NúÕJ.ero um, fula-. 
no; número dois, Sicrimo; núin.erO três, beltrano. Ai, -é Uma, ·cjenún
ci3. Séria, pOrque dá ·opoftunidade aos aCusados dC -se defenderem. 
Mas existem conuptos-aqui, um, dois ou dez. Wao impOrta, nãO 
no.mino ninguém. O que será que eu _quero com issO? 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite· me V.Ex"um aparte? 
O SR. RON AN TITO - Com prazer, nobre Senadôi. . 
O Sr. Eduardo Suplicy --Senador Ronan Tito, considerO 

legítima e _respeitável a avaliação -de V. Ex• de que o Congresso 
Nacional- com as suas duas Casas, o Senado Federal e a Câmara 
dos Deputados_- não dev~_a ser julgador dos seus próprios mem
bros. 

O SR. RONAN TITO :-Não é previsto na- Constituição. 
em nenhuma lei .. 

O_ Sr~ Eduardo S~plicy_ -:- Se não_ estivesse -previsto ·n_a 
Constituição e ná Legislação, rião·teiíâ:i:D.Ós- prOcêdido ito·julgà-
mento que aqui ocorreu~ _ _ _ _ · _ - _ _ -

o SR. RONÀN TITO :- EDtão peço a V.Ex• que me digà 
qual o artigo da Constituição e qual a lei que atribui ao C(mg:resso_ 
Naci_onal poderes de julgar alguém, a não ser o Presidente da Re
pública e os MínistroS. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Nós não teríamos tido todo o 
processo que aqui aconteceu, se não estivesse explicitaril.erite pre
visto na legislação. Eu não a tenho aqui. mas vou ter o cuidado de 
bu~cá-la. porque nãp_ poderíamos estar incorrendo em afronta. à lei. 
Gostaria de colocar dois pontos: há uma questão relativa à dificUl
dade que teríamOs,, :Q.O Congresso, nas circunstãn,çias preSentes e· 
com as prátiCas presentes, se aguardássemos -aquilo que pode até 
y~ a acolitecer. ou seja, algunS doS acusadOs Pelas Comissões Par
lamentares de_ Inquérito serem objeto de denúncia junto ã Procura
doria·GeraL da República. Esse órgão, depois de analisar os fatos e 
colher os elementos, poderá formular a denUncia ou não ao Supre
mo Tn'bunal Federal. no ca.&o de parlamentares. Mas o que_ tem ha:... 
vido na prática -não sei se iSso também vai ocorrer nesses Casos 
que ainda estão por serem examinados- é_o Supremo pedir licen
ça ao C~esso Nacional para saber se pode ou não ir adiante 
com o processo. A prátic"a de ambas as Casas do ConmsSo Nacio
nal tem sido não pennitir qUe isso ocorra. irata-se apOOas de uma 
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ponderação para que pensemos-a· respeito do assunto, porque, se 
for criãda essa dificuldade, não estarlamos completando aquilo 
que, de acordo com a avaliação de V. Ex•, seria o mais adéquado, 
ou seja, que a Justiça julgasse o acusado e depois houvess~ aqui 
uma decisão a respeito. Mas a razão de-eu ter ~soliCitado um -aparte 
refere-se a uma observação anterior de V. EX•, quando mencionou 
que não teria o Congresso Nacional tomado iniciativas pâra ·modi
ficar o processo de elaboração do Orça.Ineilfu~ à v1sta-de (tido·que 
ocorreu. E aí, teilho certeza de que V. Ex11

, ao ser lembrado, fará 
justiça ao Senador que preside esta sessão e a quem V. Ex• prestou 
homenagem no início,- poi:que apo·s lUao ó ·que acónteceu na CPI 
teve o Senador Pedro Simon a jp:ÍciatlVa de·-~por tanto efueiida à 
Constin.tição como de apresentar um projetO de lei pfOpondo que 
haja uma fórniã de elaboração dO Orçamento participatiVa, -mrus 
democrática. Essa forma i..rilplicaria o CongreSSO Nacional exami
nar os grandes itens como educação, saúde, previdência e assim· 
por diante. Esses itens seri_am .. nu·ma cêrta fâsÇc; ilest.ririchados _para 
que comissões _de participação da sociedade civil, em cada~ dos 
Estados, examinassem quais as prioridadeS: :rnreragiriâO cotn o 
Congresso Nacional teiiamos, então, uma forma Iriais transparente. 
Quero aqui fazer justiça-ao ·seu-cõlégã ·de_ Bancada. Eu tf}nho 
apoiado o Senador Pedro Simon até porqUe ele·, pai-a ~eSsa
iniciativa. levou muito em conta a experiência oéoriida eri.t POrto 
Alegre, nos Governos dos PrefeitoS OlívioDtitta e TarsO Genro, o 
que constitui uma experiênCia muito poSitiVa: e-qu-e pOderá. Ser am
pliada, para que venhamos a ter, a:qui no Congresso Nacional, cri
térios mais adequados de aprovação de verbas para esta bu aqu-ela 
finalidade. 

O SR. RONAN TITO -Nobre Senador, peço a V. Ex• 
que, depois com calma, leia os arts. 54 e 55 da ConstitUiÇão. 

Dizoãrl.SS:._ . . ., , .....••. • •.. _ 
· Art. 55. Perderá o =<iato o J)<)p~tado pu ,Sena

dor. 
~ • • • • • ,_.., •.• ~ • • • • • •i• • • ... ~~ • P ·---• •-~-..•··~~ ..-,-,-.->_,.-r,•~ ~-· 

§ 1° É incompatível com o deCoro parlamentar, 
além dos casos defmidos no Regimento Interno, o abuso 
das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso 
Nacional ou a percepção de vantagens indevida_s. 

Penso que, se fôssemos nos guiãr ~19 art. 55,§_ 1°, te~amos 
que cassa! nãO Qs deputados que fora:m cassados nem_ os- que fo
ram proc7ssados, mas alguns que exorbilam das fl.lll.ções do parla
me;ntar. E só abrir a Constituição e ler o que pode ou não fazer um 
Parlamentar. 

Pasí:ne V. Ex-: assisti a um -senador da República -uiv8dir 
uma casa· como se fosse oficial de justiça e fa.Ur apreensão de do
cumentos. É possíVel que V. Ex• não acredite rio que estou falan
do, mas vai ficar rilais pasmado ainda agora: assisti a um Senador 
deste País pegar um retl'atinho e sair pelas ruas de Nova. Iorque. 
perguntando "conhece esta mulher. aqui?". ~utl_ foi a inte_f!ção des
se Senador, a não ser ridicularizar esta Casa1 Era um P~lamentar 
brasileiro, nã. s• Avenida, que dizia: ''Vocês conhecem esta pes
soa?'_' Serã que _os Estados Unidos da América do Norte não têm 
uma organização das pessoas que entram naquele País'?_ Mas ela 
pode ter enlrado de maneira clandestina, pode~se argUmentar~ Ora, 
para que existe a nossa_Polici_a Federal, a INTERPOLe as outras 
entidades? 

Nobre _Senador, a intenção é clara: ·des~~r;tizar ~tê inteT;l~~--
cionalmente o Congresso NacionaL Não pode ser outra. 

Mas, meu Deus do céu. com uma fotografia· na: iri.ão, em 
Nova Iorque, a perguntar ''você viu esse rosto?, Você viu essa mu
lher?" Qual a intenção? Achar a mulher? Por amor de Deus! Se al
guém tivesse essa intenção, iria à Embaixada, cÕÕsultaria ali os 

computadores. Não, mas ela pode ter enfiado, pulando o Rio Gran
de; os soldados atiraram, mas ela entrou como clandestina no país. 
E a INTERPOL? Existe a INTERPOL. 

Senador, democracia ê o impêrio da lei, não é a ditadura da 
informalidade. Na democracia, cada um de nós tem que fazer aqui
lo que a lei limita e o que a lei manda. V amos examinar os arts, 
54 e 55 da Constituição para toinarinos ciência do que nós Parla
mentares podemos fazer ou não. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Senador Ronan Tito, V. Ex• há 
de me permitiiiiin aparte sObre eSse ponfr:;. 

O SR. RONAN TITO - Mas ê evidente que estou permi
tindo. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Seiíadcir Roo.an Tito. ·aváliei 
como sendo do interesse -público realizar a ação que V. Ex• agora 
c escreve como atentatória ã.'iniageil:i do Congresso Nacional. Na
quele momento, salvo para ·aqUeles que já sabiam que a sr- Ana 
Elízabeth havia sido assassinada e até onde se encontrava o seu 
corpo. pouqllíssÍJ:!las- pessoas sã.biaiD se ela efetíváriiérit.e_ eStava 
cóííCVida ou não" e~ se estiVesse· Cól:il vi'da, oride se encontrava. Ha
via eleDlentos suficieritemente relevantes para qUe eu- acreditasse 
ser impOrtante aó i.ilteresse puôlico verifiCar-onde estaria -aqUela 
senhora. - - - -

O SR. RONAN TITO- Mas tÍnha que ser V. Ex"? Por 
que não a-; autoridades competentes. seguindo lrâmites legais? Ti-' 
nha que ser um Se-nador a sair tirando aí uma· de Sherlock Holmes. 
com fotografia nas mãos'! 

O Sr. Eduardo Suplicy - Poís bem. avaliei que aqUilo ei-i 
muito relevante, inclusive, para a história (jue se-estava averiguãil
do ... 

O SR. RONAN TITO -Para a liiogratia de V. Ex•, talvez. 
O Sr. Eduar~ ~up!icy - ... para que soubéssemos, se, pOr-

vEmtUia; pudesse ela dar o seU testeniunho, de coisaS I# maior reler
vãnda: Eu consultei a Embaixada_ dos Estados Unidos; que me 
infoimou que não hã.Verià comO ter o registro de enttada e saída de 
todõs-os cidadãOs, liãO forneceria essa ~f~ção de· maneira al
guma. E~ diante de todos os dados... _ -. . . 

O SR. :RONAN TI'l'O ..:. Não a V. Exa. Dias diarite de um 
req~erimento do Congresso Naciorial,_ tenho certeza que foineCe
ria. 

O Sr. Eduardo SupÍicy- Não, seD.hor, eu obtive -eSsa-in
formação. De acordo com as informaçõe-s qrie prestei ao então Mi
nistro da Justiça e ao Ministro das Relações Exteriores. ãmbos 
consideraram relevante a tentativa que fiz. Tanto é 'que foi "êoin a 
colaboração das autoridades brasileiras em Nova Iorque que fiz 
aquela busca, incluSive acompanhado de Cônsul do Brasil nos Es
tados Unidos, em Nova Iorque. V. Ex• pode considerar que não te
nha sido relevante. Poderiá ter ocorrido a hipótese de - ao 
contrário da trãgédia ocorrida, do assassinato - eventualmente tê
la enconlrado. Mas eu gostaria de _dizer a V. Exa que foi pouco de
pois da minha volta dos Estado& Unidos e do apelo que fiz, 
inclusive dessa tribuna. sobre o seu paradeiro,-no 'dia em que foi 
aqui argUido o Deputado Ricardo Fiúza, que uma senhora, a ex
companheira de _um dos assassinos, resolveu revelar à Policia o 
ocorrido. 

O SR. RONAN TITO- Lá em Nova Iorque? 
O Sr. Eduardo Suplicy - Aqui. 
O SR. RONAN TITO - Mas V. Ex" fez o apelo de Nova 

Iorque? 
O Sr. Eduardo Suplicy -Estou relatando a ordem dos fa

tos, porque se havia passado mais de onze meses do desapareci
mento da sr- Ana Elizabeth Lofrano dos Santos. 

O SR. RONAN TITO -Não estou questionando V. Ex' 
por ter feito um apelo no Brasil. Penso que era sua função e, por 
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isso, parabenizo-o. Estou questionando é um Senador da Repúbli
ca sair em Nova Iorque com a câmara de televisão a tiracolo, per
guntando às pessoas ''conhece __ esta mulher?11

, '~á viu esta 
mulher?"; muitos viram-na. Constatou V. Exa que muitos já a ti
nham visto por lá. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Ronan Tito, eu não esta
va com televisão a tiracolo. Foi a televisão que resolveu, por con
siderar relevante minha ação, acompanhar-me. Não fui eu quem 
levou a televisão a tiracolo, Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO- Eles adivinharam que V. Ex" iria e 
mandaram alguém. 

O Sr. Eduardo Suplicy- O nobre Senador tem todo o di
reitO de fazei' essa avaliação crítica. Se~ .iiaqUele i::no!nento, eu ti
vesse maior convícÇãO de que a Sf'l Anã. Elizaheth estava, de fato, 
morta, eu não teria realizado aquela tarefa. DigO-lhe, poré:ril, que 
considerei relevante o ato e o fiz em defesa do -interesse público. 
Tantas vezes, aqui, V. Ex• tem agido naquilo que considera muito 
importante para o interesse· público. Por exemplo, defende com 
muita energia a questão relativa àquilo que foi objeto da abertura 
de seu pronunciamento hoje, qual seja, o crédito aos· agricultores e · 
a possibilidade de não lhes serem cobrados a correção monetária e 
as multas que consideram extraordinárias. É legítimo que V. Exa 
possa ter essa atitude, muitas vezes, ficandO exaltado com resPeito 
ao tema, mas é legítimo que possa fazê-lo. Felizmente, estamos 
numa democracia em que os parlamentares fazem aquilo que con
sideram como mais importante na defesa do interesse público.: Te
nho a convicção de que agi, na oportunidade, no sentido de 
desvendar algo que era muito relevante para a vida do Congresso 
Nacional. --

O SR. RONAN TITO- Nobre Senador, vou ler novamen
te o§ ! 0 do art. 55. 

"Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Sena-
dor: 

§ I 0 É incompatível com o decoro pai-lamentar, 
além dos casos defmidos no Regimento Interno, o abuso 
das prerrogativas assegu~adas a metnhro do Congresso 
Nacional ou a percepção de vantagens indevidas." 

Eu pediria a V. Ex a que lesSidepois o parágrafo e sobre ele 
meditasse. Nós, os parlamentares, temos a limit3.ção do que é a de
mocracia; todo cidadão a tem. Democracia não é a ditadura da in
formalidade, é o império da lei, e a lei limita aqlltlo que podenlOs-
e não podemos fazer. 

Duvido que V. Ex• me possa mostrar, não só na Cónstíttli
ção, na Lei, mas no Regimento Interno, algo que nos_ diga que- é 
função do Parlamento ir ao exterior descobrir criminos-os, preten
sos criminosos, ou pessoas perséguidas. Agora, se não hOuve~ iSso 
no almanaque dos policiais, creio que está havendo uma inversão 
da demucracia brasileira. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Se V. Exame permite novamen
te o aparte. O que V. Ex• está compreendendo? O nobre Senador 
pensa que, ao· procurar utna pessoa desaparecida, a S~ Ana Eliza
beth Lofrano dos Santos, cuja relevância~ se -viva es"iivesSe, em (er
mos de seu depoimento para aquilo que estávamos querendo 
saber, era de extraordinária importância, eU estava exercendo aigo 
que me iria trazer uma vantagem iitdevida? V. Ex• está querendo 
dizer que cu, porventura, estaria tendo que tipo de vantagem inde-:_ 
vida? Que eu estaria enriquecendo-me? o·que V. Ex•-quer dizer 
com isso? -

O SR. RONAN TITO- O nobre Senador não precisa enri
quecer. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Paguei a viagem coin recursos 
próprios; fui aos Estados Unidos num dia e voltei no outro. Foi 
uma viagem precípua para investigar algÕ que, à -época, eu consi-

derava relevante. Examinando posteriormente, posso até verificar 
que foi uma ação precipitada~ reconheço isso, na me_dida em que, 
depois, verificou-se que a sr• Ana Elizabeth não estava viva. Mas 
os _elementos de que eu dispunha à época, .. 

O SR. RONAN TITO - Mas o problema não está nesse 
ponto, Senad_or Eduardo Sup1icy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Por que V. Ex• leu o item das 
vantagens indevidas? 

O SR. RONAN TITO- Tratou-se de uma ação eminente
mente policial. Ganhou V. Ex a publicidade_, com a cobertura da te
levisão. O nobre Senador vendeu-se como herói nacional naquele 
momento. 

Por outro lado, quero dizer a V. Ex• um ditado da campana 
gaúCha: "Na democracia, ou todos fazemos o que temos que fazer, 
ou ninguém faz nada". Enquanto V. Exa faz o papel de policial, 
este nãO pOde fazer o papel de Senador. É por isso que, na demo-
cracia, todos lemos limitações. _ ,.. _ ~-

-- - No -meu entendimento, as vantagens indevidas que V. Ex• 
levou foram_ as da publicidade, foram as do "seu fato heróico", 
que, na ininha opinião, foi inade(J,uado~ Por que não foi um policial 
que :Procurou aS~ Ana Elizabeth? Para que existem, então, a IN
TERPOL e a Polícia Federal? V amos acabar com esses órgãos, e 
fica o Semido Federal encarregado de investigar se b~. no Exterior, 
algumcCri.mixloso ou alguém procurado pela Justiça. 

~ao quero complicar mais um assunt9 que é medianamente 
siÍnpJes, mas que, de certa maneira, acaba iJaqueando a boa-fé pú
blica.~~-

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- Nobre Senador Ro
nan-Tito, pof ter-me que retirar da Presidência desta seSsão, convi
do V. Ex11 a ocupá-la. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, logo que eu termi
nar, pedirei ao Senador Meira Filho para fazer isso, porque, neste· 
mOmento, em'J?ora saiba pouca coisa de latim, eu diria Domine, 
non sum dignus. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permita -me V. Exa apenas com
pletar meu raciocínio. 

O SR- RONAN TITO- Pois não. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador. entendo que cada uma 

das nossas ações aqui será coberta pela avaliação que a imprensa 
faz delas. Vou citar o prõprio exemplo ciue V. Exa aqui ilustrou. 
Em certo -momento, pode a imprensa ter avaliado a minha atitude 
de procurar uma pessoa que se encontrava desaparecida como algo 
de muita relevância. À medida em que se constatou posteriOrmen
te que a pessoa desaparecida estava de fato ao;;sassiruú:la, eu próprio 
fui objeto de avaliação muito crítica por parte da Imprensa. Tenho 
consciência disso. Quero aqui apenas ressaltar a V. Exa·que a-ativi
dade parlamentar é de alto risco, mas o importante é que as cois-as 
se_ façam, pelo menos, no meu entender, de forma transparente. 
Pode V. Exa ter _a convicção de que, enquanto eu for Senador, os 
atos que pratico com a representação que o povo me concedeu se
rão objeto do conhecimento da imprensa. Em alguns momentos, 
ela considera muito relevante cobrir minhas açõcs; em outros mo
mentos, não. ~odes estamos sujeito~ à avaliaç~o positivá OU nega
tiVa de nossos atos. (Pausa) 

O SR. RONAN TITO- Terminou V. Ex• o aparte? 
O Sr. Eduardo Suplicy - Terminei, mas, na medida em 

que V. Ex• continue o pronunciamento com referências, eventuitl
mente, às minhas_ ações ... 

O SR. RONAN TITO -Nobre Senador, sempre que eu es
tiver fazendo um discurso, de improviso ou por escrito, V. Exa terá 
quantos apartes qlliser, pelo tempo que quiser. Não os negarei. 
Apena·s perguntei-se terminou o seu aparte. 

Sr. Presidente. atendendo à determinação de V. Ex01
, vou-me 
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encaminhando para o fmal. 
Eu gostaria de pronunciar-me a respeito da agricultura, mas 

estou vendo que o Congresso Nacional sempre foge das suas res
ponsabilidades e até dos seus subterfúgios da __ m,aior importância 
para a imprensa, mas para os nossos póstel-oS é <11ie Vaf ser difícil 
nós nos justificarmos. - · 

Voltarei ao assunto da agricultura e tentarei expresSar mi
nhas idéias em dois minutos. 

Na medida provisória que institudõnalízava ã úRV, oca
sião em que surgiu mais um indexador- o -Brasil já PosSuía 54 e 
levamos 9 meses para criar mais um indexador -, constava algo 
que tratava do assunto da agricultura. 

Naquele momento, tínhamos dois pesos. e ·duas medidas: um 
para indexar a dívida do agricultor para com os bancos e o outro 
para indexar o preço mlnimo do agricultor. Alguns parlamentares 
se rebelaram e não aceitaram isso. Queriam. para a agiicliltüra, o
mesmo peso dos salários. O Líder do Governo na Câmara, Depu
tado Luiz Carlos Santos, com mais dois parlamentares, redigiram 
uma emenda ao artigo. Perguntaram se estavam todos de acordo. 
A resposta foi afrrmativa. Por conseguinte, fomOs induzidos a vo
tar a medida provisória, ou seja, porque todos estaVam de ac-ordo. 
Posteriormente, o Presidente da República vetou esse artigo. Voti 
repetir JX>rque talvez nem todos tenham escutado: esse artigO que 
foi feito de acordo com o Líder do Governo foi vetado! -

Nas razões do veto- aí é que está o grave problema -,-o Se
nhor Presidente da República redigiu o seguinte: 

11É imprópria eSSa emenda da, manerra c6lno fOi 
colocada. No entanto, na edição da nieâida provisória da 
criação do real, será sanada essa"lacUiiã''.- -

Não o foi! É uma denúD.da que estou fazendo! EstãO-outra 
vez tomando o pirulito da boca de criança, tomando o dinheiro da 
agricultura para o setor fmanceiro, embora no Brasil isso pareça 
até heróico, porque este é um País no qual, na virada da_ moedã., -
q\.j_ando o Governo garante que a moeda é estável, o Banco Cen
tral abre com Uiil.a taxa de juros de 8,5%, e não acontece nada! 
Nada! 

Não é verdade! Os detentores de dólares trocaram os seus 
dólares por real, porque quem tem dólar investe e recebe, no máx.i
mo, 6 ou 7% ao ano de juros. Hoje a <:9tação do dólar, no merca
do, é de 88 centavos; na conversão para o real, era de 94 centavos. 
O real está valendo mais do que o dólar, pasmem os senhores! Não 
está: isso é especulação contratada, pública e notória. Quantos bi
lhões isso custa para os minguados cofres do Governo? 

Srs. Parlamentares, não estamos f3.zendo nada do que deve
ríamos fazer. A dívida brasileira aumenta por mês e vai para o se
tor financeiro, por mês, em torno de 3 bilhões de dólares. Estamos 
pagando pelas reservas cambiais urii mínimo de 20% ao ano. Esta
mos com uma reserva confessada de 40 bilhões de dólares e gasta
mos 8 bilhões de dólares para mantê-las. Recebemos do BIS 3% 
de juros ao ano. Quem paga? Adivinhem quem paga? Depois não 
há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a edUcação ... Quem 
paga isso? 

Ninguém está protestando, e falar sobre a agricultura é dé
modé às vezes; e de uma maneira muito educada e _elegarite, dizem 
até que as pessoas estão .irritadas porque estão defendendo a agri

, cultura. 
No Parlamento nacional, permanentemente há um silêncio 

coletivo defendendo o sistema banqueiro nesse Brasil. É um silên
cio que trama contra a sociedade brasileira! É um silêncio que bra
da aos cêus e pede a Deus vingança. 

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr. Pe
dro Simon deixa a cadeira da presidência, que é ocupa--

da pelo Sr. Carlos Patrocínio, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo a pa
lavra ao eminente Senador Pedro Simon para uma comunicação de 
liderança. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Como líder. Para 
uxna comunicaçâ:o. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, S:fs e 
Srs. Senadores, creio que estamos vivendo uma época talvez das 
mais significátiViis da história modema deste País, ao contrário do 
que ocorreu com os outros planos que conhecemos: o Plano Cru
zado. o Plano Collor, o Plano Trienal_ do :Ministro Santiago Dan
tas. enfim, váriOs, desde o Dr. João Goulart. Esta foi a primeira 
vez. na história deste País, em que se falou em orçamento que não 
fosse anual e, depois, por várias vezes, falou-se nisso. 

Nesta oportunidade, estamos vivendo um momento que 
considero importante. Sinceramente não gostaria qQe fosse mim 
momento eleitoral. O aspecto que a mim não agrada é misturar __ re
foi'nia da Constituição coiri:"o--problema eleitoral. Além dlsso. o 
plano deveria ter surgidO-no -fmal do ano passado. Entretanto, ele 
está aí. Penso que temos que dar uma imJX>rtância muito significa
tiva a esta hora que estamos vivendo. 

Queio fazer justiça aos políticos brasileiros. Vários senado
res, deputados e jo!nalistas estavam presentes à sessão de ontem. 
na Câmara dos Deputados com a vi:D.da do Ministro da Fazenda. 
Foi uma sessão interessante porque ecumêniCa da qual todos pude
ram participar. 
~ __ ~A_presença do Ministro, a fórmula elegante e elevada com 

que o debate se travou, inclusive com Parlamentares da Oposição, 
dá o verdadeiro sentido da ordem e do momento que estamos vi
vendo. 

Sou um admirador do Ministro Ricupero. Posso dizer-lhes 
que, convivendo _com S. Ex•. constata-se que, na verdade, S. Ex• 
não tem apenas a aparência-de monge: é um nionge. O atual Mi
nistro da Fazenda tem uma idéia, um pensamento e uma fllosofia. 
O que S. Exa disse na tribuna da Câmara dos Deputados foi o que 
disse na reunião que tiVemos com o Presidente da Repúbllca, uma 
reunião ministerial fechada, para fazer um levantamento de como 
estava o plano, e foi o que S. Ex• disse quando estive anteontem 
no seu gabinete. O Ministro Ricupero tem uma palavra, uma idéia. 
tem· um pensamento, expressa sinceridade e é aquilo que mostra. 
NãO ·sei se os senhores concordam, a opinião pública que tem 
acompanhado a análise que ele faz pela televisão tem chegado a 
esta conclusão: ele inspira ~ça. E isso me parece importante. 

Não podemos deixar de reconhecer que este plano não é do 
Executivo, porque neste plano, como em nenhum outro, o Con
gresso participou, funcionou, alterou e modificou questões. E, a ri
gor, modificou praticamente tudo, como ocorreu na matéria 
referente à emenda constitucional. 

Entre o projeto enviado a esta Casa e o projeto votado por 
~sta Casa não tinha nada a ver! O que o Presidente queria em ter
lmos de verbasy o que atingia o Estado e o Município e o que vota
mos, nada tinha a ver. 

Portanto, esse projeto teve a participação e a votação do 
Congresso Nacional. 

Estávamos acostumados com o impacto das medidas que 
vinham e, no dia seguinte, eram mudadas. 

Lembro-me do Plano Cruzado, quando ocorreu algo fantás
tico; foi um dos momentos mais épicos que vivemos, porque, no 
dia seguinte, havia outra moeda, estava tudo congelado e o traba
lhador tinha 20% a mais no bolso. Foi UDl3. época de euforia total, 
mas foi uma decisão tomada e decidida pelos gabinetes, e o povo a 
recebeu. 

Com o ex-Presidente Collor aconteCeu o mesmo: de repen-
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te, o Presidente assumiu, as cadernetas de poupança foram conge
ladas, flzeram modificações no Governo e a realidade era outra. 

Desta vez, isso não aconteceu; desta vez, o Congresso Na
cional e a sociedade participaram. Desta vez, não houve milagres. 
O que o Ministro Ricupero faz questão de dizer, mil vezes, é que 
não vai haver milagres. Não vai haver um aspecto espetacular de 
que o Brasil vai mudar; de que, de repente, a fome vai terminar. 
Ocorre que estamos dando uma caminhada para tentar colocar em 
ordem a Casa. 

Reparem nessa medida provisória. Há itens bons e itens 
ruins. Mas, s-e olharmos a história deste País, há fatos inimaginá
veis! 

Estamos vivendo um ano eleitoral. Haverá eleição para Pre
sidente da República, para Senador, para Depntado, para Governa
dor, etc. 

Em relação à medida provisória, o Governo determina limi
tes no que tange ã emissão de moeda, no tange à concessão de aval 
para a autarquia, para a sociedade de economia mista, para o go
verno de Estado e prefeitura. Numa hora como esta, em que o 
apoio de um governador e' o apoio de um prefeito são importantes, 
podendo inclusive decidir uma eleição, o Presidente ata as suas 
mãos e diz: ''É proibido conceder"! Por quê? Porque a tentativa de 
se chegar ao índice zero, ou quase isso, em relação ao déficit pú..: 
blico, a tentativa de se diminuir os gaStos é algo considerado im
portante. 

Estamos às vésperas de uma eleição. Fui Governador de Es
tado; os senhores foram MinistroS, Prefeitos. E qualquer um de 
nós sabe disto: véspera de eleição é véspera de Se iniciar uma obra; 
é véspera de se concluir uma obra. 

Este Governo nem tem orçamento; ele está- vivendo dos 
duodécimos mensais. E, na verdade, acusa-se- de uma forma ver
dadeira- este Governo de estar aproveitando o fato de não ter or
çamento porque, dessa forma, não gasta os seus duodécimos. 

O orçamento entrou aqui, nos valores daquela época. Con
seqüentemente, quando os governadores e prefeitos Vieiam pedir 
verbas, tiveram como resposta: 1 'Não tenho dinheiro porque não há 
orçamento''. 

Faz-se essa acüsação e ela é verdadeira; mas, se é verdadei
ra, porque o Governo entende e aceita a responsabilidade de assu
mir o risco da não-realização de obras? Porque é melhor isso do 
que continuarmos na caminhada de gastar aquilo que não temos, 
de pegar dinheiro a juros de 40% no baric-o para pagar funcioriário 
ou para a construção de obras, ou para emitir títulos e ser respon
sabilizado de que os juros iam a 40% porque o grande caloteiro era 
o Governo, que emitia o título e s6 com o ã.umento dos juros é que 
os seus títulos passavam a ter credibilidade. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-nie V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. _Josaphat_Marinho- Nobre_ Senador, aproveito are

ferência que v. Exa faz às IDedldãS -recentes-qUe o-oovem:O-tiD.i 
adotado em complementação do Plano. Creio que preciSãmos, 
aceitando-as ou não no seu conjunto, perseverar em medidas dessa 
natureza:; é a forma de prestigiar a iilstitucionalização do regime 
democrático. É preciso que não transformemos as eleições em um 
período de excepcionalidade no País. Não nos esqueçamos que em 
plena guerra nos Estados Unidos se fez uma eleição para Presiden
te da República. 

O SR. PEDRO SIMON -Tem razão V. Ex': Entendo que 
essa questão é importante. -

Não estou aqui fazendo uma defesa de governo. Todos sa
bem que sou um Líder de Governo sui generis. O PreSidente da 
República, meu amigo, me fez o convite e eu o ã.ce1ter, porque o 
meu Partido de_terminou que assim o flzesse. 

Mas não tenho ninguém no Governo, nenhuma ligação afe
tiva com nenllum cargo. Estou apenas fazendo algo que me parece 
importante: torcendo para que o plano dê certo. -

Um elogio à imprensa! 
Desta vez, entendo que o rádio, o jornal, a televisão e a re

vista estão tentando fazer um grande debate em tomo da matéria; 
elogiando, criticando-, analisando, contestando, mas, principã.lmen
te, esclarecendo. A imprensa merece nota 10, porque está cum
prindo o seu papel. 

Muitas, vezes, critica um Ministro, o Governo, mas no senti
do de buscar o esclarecimento. 

O ponto positivo foi a mudança da forma da moeda, JX)rque, 
antigamente, pegávamos um nota, por exemplo, de 1.000 cruzeiros 
e colocávamos um carimbo indicando que ela valia 1 cruzeiro real~ 
não era assim? Então, cada vez que pegávamos uma nota de l.CX)() 
CiUzeitos, ficávamoS psic"ólogicalru!iite mal. ''Essa porcaria· aqui 
não vale mais nada; agora vale 1 "! 

O que fizeram?- Foram inteligentes: pegaram uma nota de 1 
real que vale 2.750 cruzeiros reais. Quer dizer, psicologicainente, 
foi uma decisão inteligente. 

O Real nasceu com a perspectiva de que poderia dar certo. 
Pode ser piada! 

. O- Seriador Ronan Tito falou desta tribuna, inclusive com 
profundidade, que ê meio engraçado abrirmos o Estado de S. 
Paulo com as seguintes manchetes: ''Real desbanca..o dólar"! 

É melhor assim do que o contrário, do-que se o realjá.tivcs-_ 
se aparecido e tivéssemoS que bancar para ele ter esse valor. 

Mas não estou nesta tribuna por este motivo, não vim aqui 
fazer loas ao Plano. Venho a esta tnbuna por uma razão funda
mental: o Presidente da República recebe a informação de que 
agora I dólar é 0,86 de I real. 

Sr. Presidente, algumas questões têm de ser anotadàs. Pri-" 
meiro, pOde-se fazer uma: acusação em relação ao Plano Real: S.~ 
Ex a exagerou no tempo de remarcação da sociedade. Soti daqueles 
que acredita nisso e o disse ao Sr. Fernando Henrique Cárd6so. ao 
Presidente Itamar Franco e ao Ministro Rubens Ricupero. 

O que ãconteceu quando adotaram o Plano Cruzado? Ma
drugada do dia 28 de fevereiro: ''Está tudo congelado"! No Rio 
Grande do Sul, por exemplo, havia um plano para aumentar a pro
dução de leite e havia um plano pare que o preço do leite aumen
tasse de 30 em 30" dias. Faltavam 2 dias para aumentar o preço do 
leite e veiO o coD.gelamento. Foi uma guerra! 

Desta vez, nlnguém pode dizer que não estava piepâradõ. O 
povo pode dizer que prepararam demais, que avisaram demais. 

O que os empresários dizem sempre? ''Este Governo diz 
que pretende acabar com a infl.3.ção, mas é o principal responsável 
por ela, porque aumenta o preço da gasolina, do óleo, do gás de 
cozinha, das tarifas de energia e de telefone, e não permite que fa
çamos o mesmo". Pois bem, agora o Governo garante que não vai 
aumentar o preço-oo-gas-âe-coiiiilia·e -ao ote<l.-·neni -das-ranras-de 
telefone e energia. 

A questão das taxas de juros foi motivo de grande discus
são. O Presidente da República constituiu um grupo de trabalho 
para tratar do assunto. Esse grupo já se reuniu ontem e vai reunir~ 
se semanalmente. Tanto o Ministro Ricupcro quanto o Presidente 
do Banco Central, Pedro Malan, corresponderam ao sentimento de 
angústia do Presidente em relação às altas taxas de juros. Todo o 
Brasil sabe que o Presidente tem angústia em relação aos juros al
tos, e a resposta do Srs. Pedro Malan e Rubens Ricupero foi a se
guinte: no dia 30 de junho, as taxas de juros, no Brasil, eram de 
52%- taxas iguais às taxas de inflação do período; no dia 1° de ju
lho, as taxas de juros baixaram para 8%; e, ontem, tivemos uma 
retiriiã:õno Palácio, durante a qual nos foi comunicado pelo Sr. Pe· 
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dro Malan que as taxas de juros estavam em 6.2%. e que, no mês 
de agosto, devem acompanhar a simação que estarã vivendo o 
Pafs, ou seja, um País sem inflação - o que não qUer dizer inflação 
zero, mas taxas de inflação civilizadas. 

O Sr. Meira Filho- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR- PEDRO SIMON- Pois não. 
O Sr. Melra Filho- Em algumas oportunidades, as taxas 

de juros chegaram a 60%. - · - -
O SR. PEDRO SIMON- Teremos taxas de juros compatl

veis com a situação de normalidade econômica em que estará vi
vendo o J:laís. O que dizem o Sr. Pedro_ Malan, Presidente do 
Banco Central, e o Ministro Ricupero quando se pergunta por que 
não se estabeleceu, por decreto, taxa de juros, por exemplo, de 1% 
ao mês? O Brasil,. dizem eles, tem 6 bilhões de reais circulando 
nos nossos bolsos ou em contas ativas nos bancos~ tem também 
112 bilhões de reais na poupança e no mercado fmanceiro. Se, de 
repente, fosse dito que a partir do dia 1 o _de julho os juros seriam 
de 1%, todos retirariam o dinheiro, o que explodiria o- mercado. 

Eu estava presente à reunião quando o Presidente Itamar de
terminou que o Ministro Ricupero voltasse à televisão para nova 
série de pronunciamentos, para o diálogo -com a opinião pública e 
para esclarecer, por exemplo, sobre a ilusão inflacionát1:i. Ouvía
mos, no telejornal ou no rádio, que a poupança renderia 45%. Na 
realidade, não rendia nada; havia apenas correção. A inflação era 
uma maluquice, mas formou-se na cabeça do cidadão um conceito 
segundo o qual ele tinha algum ganho. O Ministro vai esclarecer 
esses pontos, vai demonstrar que, se a caderneta de poupança ren
der 3% numa inflação de 1%, o ganho é maior do que se render 
45% numa inflação de 46%. 

Em relação aos preços, repito que o Governo, a meu ver, até 
deu tempo demais. Deve-se formar uma mentalidade no sentido de 
uma vigilância do conjunto da sociedade. Se quisermos normalizar 
pra valer, se quisermos recuperar este País pra valer, precisaremos 
dessa mentalidade. 

Vamos ser claros: Zerar a inflação ou ter inflação civiliZada 
não resolve os problemas deste País. O pr6Ximo Presidente da Re
píiblica é quem vai fazê-lo. Mas poderá respirar, poderá pensar em 
salário justo, poderá pensar em desenvolvimento equânime, pode
rá pensar em melhor distribuição da riqueza, mas em um país que 
seja sério, que tenha Uma economia séria. 

Existem inimigos desse progresso, e este Brasil terá que en
contrá-los. Houve remarcações exageradas. Compreendo-as, Sr. 
Presidente. Ninguém sabia o que ia acontecer. De repente, há um 
congelamento, uma corrida de compras; de repente, qualquer c.oisa 
acontece. Pensando assim, todos aumentaram seus preços. Acredi
to que agora é a hora da normalização. Penso e digo desta tribuna: 
haverá diminuição real de preços em muitos gêneros, e só não vai 
haver deflação • valer porque os preços em liquidação não são 
considerados para efeito de cálculo do índice de inflação. Por 
exemplo, os supermercados estão iniciando campanha de liquida
ção em reais. Rcp ... rem os Senhores, abrindo os jornais, que eles es
tão anunciando diminuição de preços em reais. 

Disse-me o Ministro Ricupero- esta aqui o Sen·ador Eduar
do Suplicy, que entende de Economia mais do que eu - que, na 
apuração dos dados para calcular a inflação, os preços de remarca
ção ou de liquidação não são computados. Ou seja, só levam em 
conta o preço êerto do produto, ignorando as promoções. 

Haverá promoções. Ou melhor, já estão acontecendo. O que 
não poderá haver são grupos que não en:ieridam que é hora de ana
lisar, de pensar. Estou falando em oligopólios. 

O Presidente da rede Zaffari de supermercados, em Porto 
Alegre, procurou-me e disse: "Senador, entreguei esta lista à SU
NAB, onde constam os preç~s que _estou praticando no supermer-

cada no dia 1° de julho. Aqui estão os preços. Agora, resta saber se 
meus fornecedores vão manter os preços para que eu }X)SSa conti
nuar com a mesma tabela em 1 o de agosto. Se estou vendendo por 
10, só vou poder manter o preço se meu fornecedor não me quiser 
vender por 11 oupor9,8". 

E exatamente nesse ponto que precisamos agir. Dizein que 
dialogar com grupos que têm controle, grupos que têm comando, é 
algo difícil. Não sei. Acho que o Governo deve dialOgar. No en
tanto, digo com toda a sinceridade que, nos casos em que o escân
dalo possa aparecer, hã aLei Delegada e há a Lei Antitruste. Esses 
não são instrumentos nem da Rússia comuniSta,- nerri do socialis
mo; são instrumentos cios Estados Unidos, da Alemanha e do Ja
pão - do regime capitalista. No regime capitalista, há leis de 
proteção ao livre mercado para os que abusam e exploram o con
junto da sociedade. 

O Sr. Josapbat Marinho- Senador Pedro Simon, V. Ex ... 
me c·oncede um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Concedo o aparte a V. Ex'. 
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Pedro Simon, é 

singular ouvir-se o Líder do Governo falar com a isenção com que 
o faz hoje V. Ex a. Vou até lhe antecipar que eu deveria ocupar a 
tribuna para fazer comentários a respeito da elevação dos preços 
durante o mês de junho e sua repercussão em julho, depois da vi
gência do real. Já hoje não o farei, em homenagem à sua fi'anque
za. Mas, ao mesmo tempo, eu ocuparia a tribuna com o propósito 
de dizer que confio em que o Governo, que foi talvez âemils'iado 
tolerante durante o mês de junho, encontre agora as condições para 
aplicar· com maior rigor as leis existentes e coibitiva:s- do abuso do 
pOOer econômico. Imagine V. Exa que ainda hoje li que, em Salva
dor, durante o mês de junho, a cesta básica subiu em 67%; em va
lor ãSsemelhado, ocorreu em São Pãulo, e assim em todo o País. 
Tudo aumentou abusivamente, da barbearia à confeitaria, à panifi
cadora, ao supermercado. Essa é a realidade. Louvo a declaração 
de franqueza de V. Exa, que reconhece que assim aconteceu, mas, 
ao mesmo tempo, manifesto a confiança em que V. Exa Seja o por
tador dos seus companheiros do Congresso. junto ao Governo, no 
sentido de que sejam adotadas medidas corretivas aos abusos veri
ficados. O diálogo é próprio da ordem democrática; o Governo 
deve II!3Dtê-lo. Quero mesmo assinalar que o :Ministro Ricupcro, 
com quem nunca conversei, tem desempenhado papel pedagógico, 
do ponto de vista político, assinalável. Mas não vai bastar apenas a 
humildade de S. Exa, vai precisar também de sua energia para fa
zer as corr~ções que se impõem, e assim garantir a plena vigência 
do Plano. E o que queria assinalar, na expectativa de que virão as 
medidas corretivas capazes de garantir a retomada de preços ra
zoáveis, ·a bem da economia popular. 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço com muita emoção o 
aparte de V. Exa, que sabe o carinho e o afeto que tenho por V. 
Ex a. 

Acredito, com toda sinceridade, que, nesta hora, temos de 
nos juntar pelo interesse do País. Neste momento, não importa 
nada mais do que aquilo que é bom para o Brasil. Podemos ter as 
divergências. Penso, com toda sinceridade, que há tanta coisa para 
os candidatos à Presidência da República, há plataformas tão espe
taculares, há possibilidades tão admiráveis de realizações- a partir 
de l 0 _de janeiro d9 ano que vem! Que bom para o Lula, que bom 
para o Fernando Henrique, que bom para o Brizola, que bom para 
o Quércia, que bOm Para o Amin assumir ·a Presidência da Repú
blica com inflação de 1% e com juros de 1,5%! Respirar a possibi
lidade de realização! É a grande chance. 

Não tenho dúvidas de que qualquer candidato desejará 
que isso aconteça. Pode ter a plataforma, pode ter o esquema 
de ação, o esquema de trabalho, mas preparar·- este Brasil é 
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bom para todos nós. 
Volto a repetir- e tem razão o Senador Josaphat Marinho-

que o Governo está fazendo apelo, está fazendo esquema. O Presi
dente reuniu-se ontem com o Ministro Rubens Ricupero, com o 
:Ministro da Justiça, com o Ministro do Planejamento, com o Presi
dente do Banco Central, com o Ministro da Indústria, do Comércio 
e do Turismo e com as Lideranças para estudar as fórmulas através 
das quais o Governo vai agir. 

Em primeiro lugar, o problema do pão. V amos fazer justiça: 
o preço do pão recuou; ou seja, foram aceitos os cálculos do Go~ 
vemo e, em São Paulo, o preço do_ pão recuou. Em segundo lugar, 
o preço do ônibus em Brasília. Também vamos fazer justiça: o Go

. vemador de Brasília recuou e os preços foram alterados.. 
Neste momento, o :Ministro Ricupero está em Curitiba com 

os prefeitos das capitais para discutir as questões das prefeituras e 
dos preços das passagens de ônibus. Em alguns casos, não houve 
má-fé ou ingenuidade, mas um erro por parte dqs prefeitos, já que 
os aumentos iam sendo dados em partes pela URV. Entretanto, ao 
invés de ser dada a última parte no dia 28, ou Seja, O aumento ter 
sido determinado no dia 28 de junho e convertido para o real, o 
aumento foi dado em real. E este aumento em real foi o causador 
da crise de agora. 

O Sr. Meira Filho -Concede-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex'. com prazer. 
O Sr. Meira Filho- V-.- Ex• sabe tão bem quanto eu que o 

Estado de São Paulo é um pais deutro do Brasil. É um dos Estados 
mais desenvolvidos, de um potencial espetacular. Pois bem, atra
vés de seu povo, de sua classe que trabalha, São Paulo aprova o 
plano em 56%. Será que isto não significa nada? 

O SR. PEDRO SIMON - V. Ex" tem razão. Eutretauto, 
gostaria de dizer somente uma coisa: o GoverriO eStá agindo. Nes
sa reunião que tivemos, percebemos que o Governo vai debater e 
dialogar. Entretanto, o meu ponto de vista, dito inclusive ao Presi
dente Itamar Franco, ao Ministro Ricupero e ao Ministro da Justi
ça, é que existem casos em que o Governo terá que agir. E tem 
mais: o nosso órgão de fiscalização, a SUNAB, que já existia pre
cariamente antes do Governo Collor, foi totalmente anarquizada 
por ele. Hoje, a situação está difícil. 

Sei que colocar um flscal na porta de cada supermercado, 
de cada farmácia, é impraticável; mas, por amostragem, dá para fa
zer muito bem. Sabemos que não existem mais do que 17 oligop6-
lios que fornecem 80% dos prcx:lutos dos supermercados. Ali dá 
para fiscalizar. 

A imprensa tem publicado casos escandalosos de aumento
é a imprensa que está publicando, não dá nem para acusar o Go
verno de estar perseguindo A, B ou C - e aí o -Governo tem que 
agir. Não que eu, Pedro Simon, defenda que se tem que, de acordo 
com a Lei Delegada. suspender o funcionamentO de estabeleci
mentos, ou, de acordo com a Lei Antitruste, colocar empresários 
na cadeia. Não defendo isso. Mas, se for o caso, isso terá. que ser 
feito. Se aparecerem casos em qrie se tenha realmente que cumprir 
a Lei Delegada, que se faça isso, que se feche o estabelecimento. 
Se houver casos de aumentos abusivos, em que caiba a aplicação 
da Lei Antitruste, que se peça ao juiz. Wao é o Senhor Itamar Fran
co que vai prender, é o fiscal que vai pedir ao juiz; e, se for prova
do, é o juiz que determinará que o cidadão vá para a cadeia. 

O Sr. Josaphat Marinho- A punição terá efeito educati-
v o. 

O SR. PEDRO SIMON - Exatamente, a punição terá efei
to educativo. Defendo que essas coisas devem ter efeito. Penso 
que o Ministro Rubens Ricupero deve ir para a tribuna fazer essas 
af'mnativas e nlais uma terceira. Pois, se há uma coisa que não po
demos discutir é que houve uma geada que atingiu produtos horti-

frutigranjeiros, e que os preços desses produtos, diminuída a ofer
ta, na tradição do Brasil, aumentaram. 

O Sr. Eduardo Suplicy- E o café também. 
O SR. PEDRO SIMON- Vou falaraindadocaso do café. 
É necessário orientar o consumidor. Eu disse ao Ministro 

Rubens Ricupero que ele deveria ir à televisão e dizer. ''Houve 
uma geada que atingiu, por exemplo, o tomate, produto este que 
está muito caro. V amos passar um mês sem comer tomate. Nãp há 
por que comer tOmate". Nos Estados Unidos e em qualquer oUtro 
país há essa orientação. Vamos parar de comer tomate durante um 
mês que o preço baixará. - -

É uma forma de evitarmos que ocorra novamente uma infla
ção como a do chuchu. Na época do Dr. Delfim Netto, houve a in
flação do chuchu. De repente, houve uma crise, houve a falta _de 
chuchu, e todos compravam chuchu, ocorrendo, assim, a inflação 
em torrio desse produto. 

Penso que o Goveri:Lo deve orientar a população. A impren
sa, em coojunto com o Governo, deve estudar formas de desenvol
ver esse tipo de trabalho. Penso que este ê o momentO de 
acabannos com a inflação. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex .. um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Concedo o aparte a V. Ex'. com 

o maior prazer. 
O Sr- Eduardo Suplicy- Senador Pedro Simon, considerei 

também importante o debate de ontem com o Ministro Rubens Rí
cupero. V. Ex .. - falo como Líder do PT- pode estar certo de que 
não há. neste representante do Partido dos Trabalhadores, um iní
migo do Plano Real. A v alio como nossa responsabilidade chamar 
a atenção para os dilemas por que passa o Governo no presente · 
momento. Inclusive, entendo que a disputa eleitoral dar-se-ã para 
além do Real, no sentido de verificar como os càndidatos cOnsé
guirão resolver os problemas para além da inflação·, sobrett!do 
como c_ompatJ.bilizar o crescimento não apenas com a estabilidade. 
mas também com a melhor distribuição da renda e ~ riqueza. Já. 
assinalou o Senador Josaphat Marinho o aumento nos preços dos 
produtos que compõem a cesta básica. Em março deste ano, a mé
dia do preço da referida cesta, composta de 31 itCns, era- de 95 
URVs ou reais; nesta semana, está em tomo de 106 reais. Até bai
xou_ de 107 e pouco para 106 e pouco, mas ainda é significativa
mente maior do que o havido quando do primeiro inês da URV. 
Isso leva a uma preocupação em tomo do que está acontecendo 
com o poder aquisitivo dos ~salariados de mais baixa renda, 
aquelas pessoas que vivem com remuneração próxima do mínimo 
-até dois mínimos - e que constituem enOrme parcela da-popula
ção. Uma das frases de maior significado do Presidente Itamar 
Franco, qUando do anúnCio do real;-em 1 o de julho último, no meu 
entender, foi quando Sua Excelência disse que "de nada valerá a 
estabilidade de preços se tivermos como contrapartida a recessão". 
V. Ex_•, Senador Pedro Simon, assinalou que os juros estão altos. 
Se_ permanecere-m em um nfvel tal, a ponto de desestimi.dare"m os 
investimentos, a produção, o crescimento do emprego, poderemos 
chegar a uma sib.lação de diminuição de demanda, de desemprego, 
de empobrecimento de parcela muito significativa da população, 
ao mesmo tempo em que os que estão aplicando recursos no mer
cado fmanceiro recebem altos rendimentos. V. Ex_• há de convir 
que este é um mecanismo que concentra renda e riqueza; é da na
tureza do sistema, que, muitas vezes, leva a essas contradições. 
Não é uma tarefa fácil. No meu e~tender, deverá o Governo pensar 
em como garantir a continUidade e o aumento da produção. Disse 
o Ministro Ricupero que estamos com a capacidade instalada ain- · 
da da ordem de 75%. Há uma enorme possibilidade de se fazer a 
economia crescer. Ainda existem muitas pessoas desempregadas e 
uma enorme parcela da população que, embora trabalhando, está 
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em condição de misêria, de indigência.-Avilio que seja responsaM 
bilidade do Governo aprofundar-se no estudo das medidas para er
radicar a misêria. Ontem à noite, o-Mínistiõ-BCni V eras e o Bispo 
de Duque de Caxias, D. Mauro Morelli, apresentaram na televisão 
aJgnm~s. ~edidas de emergência, ~m decorr~nda de um fato gra
víssimo ocorrido no Governo Itamar Franco: -õ aumento da morta
lidade infantil no Nordeste. Em parte, isso pOde-ter Télãção ... 

O SR. PEDRO SIMON -Para fazer total justiça, V. Ex' 
poderia dizer: o aumento da mortalidade infantil ocorrido no Nor
deste, no Governo Itamar Franco, por culpa da seca enorme que 
ocorreu durante o Governo Itamar Franco. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Irei completar meu raciocínio, 
inclusive com a explicação qUe me foi dada pelo próprio- Ministro _ 
Beni V eras. De um lado, poderemos aí averiguar, com maior pre
cisão, em qUe -medida o Governo gastou relativamente poUc-o na 
área da saúde e na área social, em virtude de cortes no Orçamento. 
pelos remanejamentos feitos com o Fundo SOcial 'de Êmergênéia. 
A v alio que V. Ex*, como Líder do Governo, Precisa ter· conheci
mento disso. Estou fazendo um levantamento a respeito e pergun-
tei aO-MinistrO Beni V eras se já havia algum levantamento feito 
nesse sentido, pois eu gostaria que o próprio Executivo vérificasse 
a ocorrência de uma significativa diminu_ição de illvestimentos 
nessa área, o que pode ter resultado no aumento da mortalidade in
fantil. Ao menos, o Ministro Beni V eras. que é do Nordeste, deu
me outra explicação para o-Jã.io, não em relação à seca, mas em 
relação ao que ocorreu após a seca: as chuvas. Disse-me S. -EX" 
que, após ciilcó anos -de seca, as chuvas causaram tantas __ enchentes 
e tantas endemias que aumentaram signillcaliVame:Ot~·_as dOençâs e · 
a mortalidade infantil, tendo faltado a assistência necessária. Sena~ 
dor Pedro Simon, gostaria de reiterar minha colocação a 'respeito 
do dilema do Governo relativo à remuneração daqueles que ga
lham na faixa de menos de um salário mínimo. até doiS salários 
n.ínimos. Que eS_tildOs o Governo poderia fazer cm maior profun

didade do que vem fazendo? Jã está sendo examinado, nos seis 
Ministérios correlates, o Programa de Garantia de Renda_Minima, 
na forrr 'rovada no Senado ou em forma que O pf6prio Executi
vo poderá propor ao Relator da matéria, Deputado Geima.no Ri
gotto, orientando os Deputados que deverão votar essa matéria -
como o projeto poderá ser aperfeiçoado. RessaltO que: oritem, o 
Ministro Ricuperó mencionou sua preocup3.Ção com os ·encafgos 
sociais. Há vinte ariós-, Senador Pedro Simon, -com respeito à inci
dência de encargos sociais na folha de salários; fustituiu-se nos Es
tados Unidos uma forma de imposto de renda negativo. 
denominada Crédito Fiscal por Remuneração Recebida, de tal ma
neira que aquelas pessoas que ganhavam rendimentos próximos do 
salário mínimo ou um pouco maiores do que este, mas alnda insu
ficientes~ livrá-los da condiçãO de pobreza, pàssaram a receber 
um crédito fisêil. De iníciO, apenas um pouco mais do {rue ·a segu
ridade social que lhes era descontada em folha; progressivamente, 
tal beneficio foi--serido aumentado, a ponto de, hoje, quem ganha 
na faiXa de um salário míriimo reCebe 40% a mais de crédito fiscal. 
Este seria, por exemplo, um dos mecanismos de eventual mudança 
ou aperfeiÇoan:iento do próprio projeto já aqur a{:iiovado. Desejo 
ressaltar que o problema da inflação precisa ser enfrciitãdo com 
toda a energia; porém, no meu entender, igual energia deve ser uti
lizada pelo Presidente Itamar Franco na solução do problema da 
miséria. 

O SR. PEDRO SIMON - Estou plenamente de acordo 
com V. Ex ... Penso que o problema da miséria e- 0 mais grave na 
História deste País. Já disse, em mais de uma oportunidade, que o 
nosso mal é termos dois Brasis. Um é o meu e de V. Ex'\ o deste 
Senado, e o outro é do povo que está lá fora Estamos entre a Bél
gica e a Índia, Sendo que a nossa Índia está pic;>r do que a própria 

Índia, por(Jue lá se está fazendo irrigaçã9 e erradicando~ fo;me, en-
quanto nós estamos aumentando a fome. ____ ·- _ _ _ _ __ . 

- Posso afirmar, porém, que o Governo do Senhor Itamar 
Franco está olhando essa matéria com seriedade. A pedido de V. 
Ex", fui com o Lula à presença do Presidente da República. O pro
jeto do PT é positivo e o Governo assumiu a responsabilidade. 
Hoje, existe um programa espetacular de distribuição de alÍlil.en
tos, dirigido pelo Betinho e jJOT Dom Mauro Morelli. Esse projeto 
lançado ontem é da maior importância, do maior significado, é um 
programa social. 

O Presidente do Senado, Senador Humberto Lucena, afrr
mOU que, depois de José_ Américo, ~m_l933, e desde _que sc_org~
niZaram as frentes de trabalho para o combate à seCa Uo NOi-deste, 
é a primeira vez que se realiza uma obra construtiva_S. Ex.*. pode 
dizer o que foi feito na Paraíba e em outros Estados do Nordeste 
desta vez: coisas concretas e objetiv3s:-Não s~ tratou -apenas de .dar. 
meio salário para a família do trabalhador, mas de f~ê-lq tr~balhar 
em, ali;o concreto. -

- Há mui!O 9 que fazer? Há. O PfOjeto de V. Ex*_ é de primei-
ra grandeza? E. E um projeto sério? E. Da mesma fqrma, _também _ 
tenho um projeto importante. Penso que uma das maneiras de re
solveimos o problema do salário mínimo, dos que vivem na misé
ria, é limitarmos os nossos salários. Se cada Senador ganhasse, no 
máximo, 1 O salários mínimos, estariam os todos aqui brigando para 
que o salário mínimo do trabalhador fosse maior. A diferença en
tre o máximo e o riúnimo neste País deveria sÚ como é na Alema
nha ou no Japão, onde o dono _da fábrica não ganha mais do que 
oito ou nove vezes O que ganha o empregado de menor salário. Se 
cuidássemos disso,_ acredito que alteraria.ffios profundamente essa 
questão no País. Quando nos reunimos para dizer que não dá para 
se viver com isso; ninguém se lembra de perguntar como um c_ida
d.ão_ vive cqm um ~alário mínimo. Penso que V. Exa tem _razão,
essa é uma questãÓ séria. 

Uma das coisas de que mais me orgulho, ao tempo em que 
fui_ Governador do Rio Grande do Sul, é ter conseguido, com o 
apoio da Assembléia Legislativa, aprovar um projeto _determ..i.llan
do que ninguém poderia ganhar mais do que 20 vezes o menor sa
lário. O projeto que mandei determinava 15 vezes; foi aprovado 
como 20 vezes, mas já é uma grande coisa se verificarmos que há 
Estados onde o maior salário equivale a 100 ou 200 vezes o menm: 
salário. 

-Sr. Preside.tite, temos que debatú essas questões. -É uma 
pena que o meu querido amigo Ronan Tito não esteja aqui. Piri.so 
que o seu discurso foi muito importante, mas, com relação ao que -
S. Exa disse do Senador Eduardo Suplicy, acredito que fOi um pou
co injusto. Se o Sep.ador Eduardo Suplicy ganhou muitas manche
tes na imprensa quando foi aos Estados Unidos com a fotografia 
da esposa do Sr. José Carlos. tendo sido essas manchetes positi
vas; em contrapartida, houve também uma série de manchetes ne
gativas ao ser encontrado aqui o cadáver daquela senhora, 
tendo-se visto que a viagem fora absolutamente infrutífera. Com 
todo o respeito, não é correto s_e dizer que o Senador Eduardo Su
plicy teve ganho "pessoal e ínvocar-se um artigo em cima daquela 
questão. Levo minha solidariedade ao Senador Eduardo Suplicy, 
que teve a intenção de buscar a Concretização do fato. 

Discordo de outras opfuiões, pois acredito que o Congresso 
desempenhou importante papel na Comissão de Orçamento. E este 
Congresso não fez nada mais do que cumprir o Regimerito, do que 
cumprir a Constituição, que determinava que fOssem feitas as apu~ 
rações. Penso que fizemos. Pode ter havido equívoCo? Sim. Pode 
ter havido exagero? Creio que não. Falta? Acho que sim. Mas fize
mos a nossa parte. 

Então, não se deve acusar o Senado Federal, afirmando que 
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ele perdeu o crédito por causa do que fez. Penso que tanto o Sena
do como o Congresso Nacional cumpriram a sua missão no im
peachment do Presidente Collore na Comissão de Orçamento. 

Mas encerro, Sr. Presidente, felicitando_o Congresso Nacio
nal pela sessão de ontem na Câmara dos Deputados, pelo alto tom 
dos debates de todos os partidos. Felicito a sociedade brasileira 
pelo significado com que estamos recebendo o novo Plano. Levo o 
meu abraço mais fraterno à imprensa. aos que têm criticado, anali
sado, dito as coisas erradas ou as coisas certas, porque estou vendo 
nisso o sentido de esclarecer, por um lado e por outro. 

Creio que ê normal e natural que os candidatos debatam, 
discutam e façam restrições. Mas não estou vendo ninguém. na 
CliT, no PT, no PMDB, no PDT, fiem em: lugar algum, torcer para 
que o Plano dê errado. 

Agora, vejo que há alguns setores que não querem se adap-
tar. Estão tão acostumados a ganhar sem se darem conta que têm 
que aprender a viver num país civilizado. E em um país civilizado 
a gente gaxtb.a pouco e sempre; e não muito, de alguns, durante um 
determinado tempo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

CAMPARECEM MAIS OS SRS: 
Antônio Mariz - Aureo Mello - Carlos Patrocínio - Epitá

cio Cafeteira- Gerson Camata- Hugo Napoleão- Jânio Tristão
José Fogaça- Mansueto de Lavor- Maurício Corrêa- Mauro Be
nevides- Moisés Abrão- Onofre Quinan- Valmir Campelo 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O Senhor Pre
sidente da República editou a Medida Provisória n• 544, de I 0 de 
julho de 1994, que dá nova redação a dispositivos das Leis n"s 
8.849, de 28 de janeiro de 1994, e 8.541, de 23 de dezembro de 
1992, que alteram a legislação do imposto sobre a renda e proven
tos de qualqeur natureza, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução D0 1189-CN, fica assim cons
tituída a Comissão :Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: · 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
I. Ronan Tito 1. --Gerson Camata 
2. Gilberto Mimnda 2. Onofre Quinan 

PFL 
3. Hugo Napoleão 3. João Rocha 

PPR 
4. Esperidião Amin 4. Jarbas Passarinho 

PSDB 
5. José Richa 5. Albano Franco 

PT 
6. Eduardo Suplicy 6. 

PMN 
7. Francisco Rollemberg 7. 

DEPUTADOS 
Titulares 

Bloco 
I. Gilson Machado 

2. Luiz Roberto Ponte 
PMDB 

PPR 

Suplentes 

I. Eraldo Tinoco 

2. José Belato 

3. Francisco Dornelles 3. José Maria Eymael 
PSDB 

4. Artur da Tâvola 4. Jabes Ribeiro 

PP 
5. Luiz Carlos Hauly 5. Carlos Camurça 

PDT 
6. Fernando Lopes 6. Elio Dalla-Vecchia 

P'IB 
7. Roberto Brant 7. Félix Mendonça 

De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia- 7-7-94- Desiguação da Comissão Mista; 
Dia- 8-7-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 9-7 -94-Prazo para recebimento de Emendas prazo para 

a Comissão Mista emitir o Parecer sobre a admissibilidade; 
Até 18-7-94 -Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 2-8-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O Senhor Pre
sidente da República editou a Medida Provisória n• 545, de 4 de 
julho de 1994, que dispõe sobre alteração da Lei n• 8.490, de 19 
de novembro de 1992, com nova redação dada pela Lei n° 8.746, 
de 9 de dezembro de 1993, e dá outras providêucias. 

De acordo com as indicações das lideranças, nos termos dos 
§§ 4° e 5° do art. 2° da ResoluçãonN" 1/89-CN, fica assim consti
tuída a Comissão :Mista incumbida de emitir parecer sobre a maté-
ria: 

SENADORES 

Titulares 

1. Coutinho Jorge 
2. Gilberto Mimnda 

3. Alexandre Costa 

4. Epitâcio Cafeteira 

5. Mauricio Corrêa 

6. Áureo Mello 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

PRN 

PDT 

Suplentes 

1. Amir Lando 
2. Ronan Tito 

3. Carlos Patrocínio 

4. Jarbas Passarinho 

5. Jutahy Magalhães 

6. Ney Maranhão 

7. Magno Bacelar 7. Lavoisier Maia 
DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

I. Átila Lins I. Rubem Bento 
PMDB 

2. João Thoruê Mestrinho 2. Paulo Titan 
PPR 

3. Paudemey Avelino 3. Samir Tanitus 
PSDB 

4. Arthur da Tâvola 4. Jabes Ribeiro 
•PP 

5. Júlio Cabral S. Eduardo Matias 
PDT 

6. Beth Azize 6. Giovanni QUeiróz 
PSTU 

7. Ernesto Grau de lia 7. Maria Luiza Fontenele 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia- 7-7-94- Desiguação da Comissão Mista; 
Dia- 8-7-94- Instalaçaõ da Comissão Mista; 
Até 10-7-94 -Prazo para recebimento de emendas prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 19-7-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 3-8-94- Prazo no Congresso Nacional 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O Senhor.Pre
sidente da República editou a Medida Provisória-_-p.O 546, de 4 de 
julho de 1994, que dispõe sobre o prazo previsto no § 4° do art. 2° 
da Lei n' 8.352; de 28 de dezembro de 199 L.. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim cons- -
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer s-obre a ma
téria: 

SENADORES 
Titulares 

I. Amir Lando 
2. Josê Fogaça 

3. Lourival Baptista 

4. Epitácio Cafeteira 

5. Mamn.:io Corrêa 

6. Moira Filho 

7. Josê Eduardo 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

PP 

PTB 

Suplentes 

1. Flaviano Mello 
2. Aluizio Bezerra 

3. Dario Pereira 

4. Jarbas Passarinho 

5. Jutahy Magalhães 

6. João França 

7. Mar lu c e Pinto 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
I. Eraldo Tinoco I. Josê Falcão 

PMDB 
2. Nilton Baiano 2.~urici~ino 

PPR 
3. Roberto Campos 3. Fetter Júnior 

PSDB 
4. Artur da Távola 4. Jabes Ribeiro 

PP 
5. Lúcia Vânia 5. Mário Oliveira 

PDT 
6. Carlos Alberto Campista - 6. Wilson Müller 

PMN 
7. Jerônimo Reis 7. Nilson Gibson 

De acordo _com a Resolução n° 1. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o s_eguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia- 7-7-94- Designaçao da ComissãO :Mista; 
Dia- 8-7-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 10-7-94 -Prazo para recebimento de _emendas prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilida
de; 

Atê 19-7-94~ Prazo final da Comissão Mista; 
Atê-3~-!P14 :...:ptãzo no Con_gresso NàdOn"i[ -

O Sr. Carlos Patrocínio, suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Lucúlio Portel/a, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 40 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
As matêrias constantes dos itens 1 a 15, 17 e 20 da Ordem 

do Dia, que estão em faSe- de votação, ficam com sua apreciaÇão 
adiada, em virtude da falta de quorum. 

São os seguintes os itens cuja apreciação fiei ádiada: 

-I-
PROJETO DE DECRETO .LEGISLATIVO 

N" 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 44, de 1993 (n° 250/93 i:J.a'Cãmara dos Deputados), c{ue aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO INDEPENDENTE 
L TDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulaçla na cidade de Lajeado. Estado do RiO Grande do Sul, 
tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiÇão à Comis-
são de Educação: _ _ 

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-2- . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'45DE I993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno únic_o, do Projeto de D~reto Legislativo 
n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câtnara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO CAPINZAL 
L IDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenãrio, em substituição à Comis
são de Educação. 

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 
375, VTII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 46, de 1993 (n° 248193,-na: Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO FRA TERNI
DADE L TDA. para explorar serviço -de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, 
tendu 

Parecer,_ proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de Educação: ---

10 pronunciamentw-Relator:Senador ÁlVaro Pachec~-\ frr
vorável ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposiç-ão. 

-4-
PROJETO DE DECRllTO"LEGlSLATIVO 

N' 48, DE I993 

{Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, V UI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
D0 48,-de 1993 (n° 26419_3, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pernlissão da RÁDIO JORNAL DO BRASIL 
L TDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frcqüên~ 
c ia modulada na Cidade do Rio de JaneirO. Estado do Rio de J a-
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neiro, tendo 
Pareceres, proferidos em Pl6nário, RClator: Senador Áureo 

Mello, em substituição à Comissão de EduCaçãO: 
1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
2~ pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi

mentos concernentes à proposição. 
-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO 
N• 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, Vlll, do Regimento Interno) 

VotaçãO, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL L TDA. pai-a 
explorar serviço de radiodifusão soilora em· freqüência modulada 
na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em súbstitu"iÇlio à Comis-
são de Educação. -

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

zo pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, pela 
regularidade dos atos e procedimentos coo.cementes à proposição. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO 

N• 52, DE 1993 

" (Incluído-em Ordem do D1a, nos termos do art. 
375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em tu:inO úiiicO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO GRANDE 
LAGO LIDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveiS~ proferidOs ein PICiiãrio, em substitui-
ção à Comissão dO Educação: · · 

1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO 

N" 55, DE 1993 

{Incluído cm Ordem do Dia nos termos do art. 
375, VDI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n'l\67/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ EMPREEN
DIMENTOS L IDA. para explorar serviço de radiodifuSão sonora 
ein onda média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, ~m substituição à Comissão de-Educição.-

' -8-
PROjETO DE DECRETO LEGISLATlVO 

1 N"7,DE1994 ,I 
' (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 

375, ~ do Regimento Interno) 

Votaçãd~ turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•7, de 1994 (ril"J08!93, na Câmara dos Deputados), qúe aprova o 
ato qne renova a outorga deferida à RÁDIO CULTURA DE TIM
BÓ L IDA .• para explorar serviço de radiodifusão-sonora em onda 
!D.édia na cidade de Trmbó, Estado de Santa Catarina, terido 

Parecer favorável, proferido _em PJenário, Relator: Senador_ 
Meira Filho, em substituição à_ Comissã_ç)"de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO 

N"9,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto I..,.egi.Sla~i\ró 
n•9, de 1994 (n• 301/93, na Cãmlrra dos Dc;J>utados), que aprov~ o 
ato que renova a concessão outorgada à RADIO E TV TAPAJOS 
L TDA., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer -favorável, proferido em Plenário, ~~la_!or; S_enador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de E;ducação: · 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO 

- N• IO,DE 1994. . . 

(Incluído em Ordem do Dia nos.termos do art. 
375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto -de Decreto Legislativo 
n• 10, de !994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. URBANO THIE
SEN para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fms exclusivamente educativos, na Cidade de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pare"êeres favofâVeíS,- proferidos em Pleriàiiõ; em -SúbSiifuiw 
ção à Comissão de Educação. · 

1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favorá
vel ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator. Senador Meira Filho, pelare
gularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-11-
PROJETÓ DE OECRETO LEGISLATlVO 

. N' 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, VIU, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto.Legisla
tivo n• 11, de 1994 (n• 265/93, na Câmara dos Deputados), qne 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. ·RÁDIO 
VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqUência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário~ Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO 

N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, VTII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO CULli.JRAL CRU
ZEIRO DO SUL para executar serviço de :r;adiodifusão sonora Cm 
freqüência modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. 
tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Mcira Filho, em substituição à Comissão de Educa~o: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi

mentos concernentes à proposição. 
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-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO ARAGUAIA 
L IDA. para explorar serviço de radiodifusão sonoiã. em ond~ mé
dia na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. -

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 19, DE 1994 

(Inchúdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 
375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 19, de 1994 (n° 254193,~na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV TOCANTINS 
L IDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Anápolis, Estaciv de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio,_em subst,it~!9ão à CoriiiSsã() d_e E~u~ção. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legi~lativo 
n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPE
RIOR DO V ALE DO SAPUCAÍ para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüêilcia niodulada, com fms exclusivamente 
educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Os itens !6 e 20 
ficam com a apreciação sobrestada nos termos do art. 375, vm. do 
RegimentO Interno. 

São os seguintes os itens cuja VOtação fica adiada 

-17-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
336, "b", do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
16, de 1994 (n° 2.248(91, na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais 
e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob no 132,-de 1994, da Comissão de Constituição, Justi

ça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n°s 1 e 2 -
CCJ, de redação, que apresenta; 

-de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi
tuição à Com.iss_ão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelare
jeição das emendas n°s 3 a 26, de Plenário 

-20-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N° 27, DE 1991-COMPLEMENTAR 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei D0 27, de 1991-

Com.plementar, de autoria do Senador Mansueto de Lavor, quere
gulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição Federal, que dispõe 
sobre a cobrança-de juros reais máximos~ e dá outras providências, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) A Presidência re
tira da pauta da presente sessão a matéria constante do item 16, 
nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

É o seguinte o item retirado da pauta: 
-16-

PROJETO DE DEC~TO LEGISLATIVO 
N° 23, DE :í994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre.to 4gislati
vo n° 23, -de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o alo que renova a concessão outorgada à RÁDIO MON
TANHÊS DE BOTELHOS L TDA. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na Cidade de Botelhos, Estado de 
Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educa-
ção.) ~ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Passa-se ao 
item 18: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N° 156, DE 1993 

(Incluído eni Ofdem do Dia nos terDiOs do art. 
336, "b", do Regimento Interno) 

Discussão, em turnO único, do Substitutivo da Cã
!l)ara ao Projeto de Lei do Senado n° 156, de 1993, de 
autoria do Senador Marco Maciel. que renova o prazo de 
que trata o § 6° do art. 2° do Decreto-Lei n° 2.452, de 29 
de julho de 1988, introduzido pela Lei n° 8.396, de 2 de 
janeiro de 1992, para a instalação de Zonas de Processa
mento de Exportações já existentes.- (Dependendo de Pa
recer da Comissão de Assuntos Eco,nômicos) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Intemo, çl.esi_gno o 
nobre Senaf:Ior CarlosJ>atrocínio para proferir parecer, em substi
tuição à Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n° 156/93 que prorroga o prazo estabelecido pela 
lei n° 8.396, de 2-1-92. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Para emitir pa
recer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de Projeto de Lei 
do Senado n° 156/93 que prorroga o prazo estabelecido pela Lei D0 

8.396, de 2-1-92. 
A presente proposição, de autoria do Senador Marco Ma

ciel, foi aprovada pelo Senado Federal em 14-12-93. 
Encaminhado à apreciação da Câmara dos Deputados, o re

ferido Projeto de Lei foi aprovado na forma do substitutivo que 
ora ê submetido à apreciação do Senado Federal. Esse relatório vi
sou basicamente escoim.ar injuridicidade contida no Projeto apro
vado pelo Senado Federal. Dessa forma, ao oinvés de estabelecer 
uma pata específica de prorrogação do prazo fiXado no § 6° do art. 
2° 9" Decreto Lei. n° 2.45:1/88, introduzido pela Lei n° 8.396/92, 
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como fez o referido Projeto, o substitutivo em apreço renova aque
le prazo estipulado pelo Diploma Legal. 

Como mencionado na própria justificação do substitUtivo, 
"entrando a Lein° 8.396/92_em vigor a partir de 1-1-92, o prazo fi
xado através da Lei n° 8.396/92 já expirou no iní,cio do corrente 
ano. Não se pode falar em prorrogação do que já nãO existe 11

• 

De fato, o substitutivo ora submetido ao SeriadO Federal 
corrige aquela injuridicidade. Tendo o Senado Fede{al já se -Posi
cionado favoravelmente à extensão do prazo ftxado em lei para a 
instalação das ZPE's, cujo projeto de_instalaç~ e respectivo crC)
nograma já tivessem sido -aproyados na oportunidade da edição do 
já mencionado diploma legal, não vemos óbices à aprovação do 
substitutivo da Câmara dos Deputados. -

Assim, pela razões expostas anteriormente, sõmos pela 
aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei n° -~56/93, do Senado 
Federal 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -O parecer con
clui favoravelmente ao substitutivo da Câmara. 

Passa-se à discussão· do substitutivo da Câmara, em turno 
único. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (J.ucídio Portella) - V. Ex' tem a 
palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para uin esclareci-
mento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na medida em 
que aqui não há o avulso relativo à matéria, só a ementa. peço a V. 
Exa que providencie para que possamos recebê-lo antes de V. Exa 
anunciar o resultado da votação. 

Inclusive, como se trata de iniciatiVa do SenadOr Marco 
Maciel, peço a S. Ex a que, brevemente, fale sobre o conteúdo do 
projeto. Sei que o Senador Carlos Patiodnio já fef3.toll a matéria. 
mas foi muito sucinto nas suas informações. -

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO)- Se o Sena
dor Marco Maciel tambêm me permitii gostarla de dar al"gumas 
explicações a respeito. 

O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presidente, peço a p>Ua
vra para um rápido esclarecimento. 

9 SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Tem V. Ex" a 
palavra. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Para um esclareci
mento. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, além-dos esciare
cimentos do Sen ... dor Carlos Patrocínio, Relator da matêria, 
gostaria de come:..ttar, atê para melhor conhecimento do assunto 
por parte do Senador Eduardo Suplicy, alguns pontos sobre a ma
téria que estamos votando. 

Em primeirO-lugar, gostaria de dizer q11e esse projeto foi 
aprovad0 no Senado; posteriormente, e, posteriormente, na Câma
ra, com um substitutiVo. Agora, para o Senado retomOu, a fllnde 
que esta Casa se manifeste terininativamente sobre o mesmo. 

Em segundo lugar, gostaria de observar que esse projeto 
tem tão-só e simplesmente o objetivo de abrir um prazo de mais 
dois anos para que as ZPEs, já devidamente criadas pelo Governo 
Federal- não se trata de nenhuma ZPE nova - possam instalar-se, 
sobretudo àquelas que, por uma circunstância ou outra, às vezes 
falta de recursos, não puderam cumprir as exigências mínimas pre
vistas na legislação que dispõe sobre as Zonas de Processamento 
de Exportação. Daí o sentido do projeto que apresentei. 

Devo dizer que o Senado aprovou o projeto e o remeteu à 
Câmara. Porém, quando a Câmara veio apreciar a proposição, já se 
encerrara o período de vigência da lei. Então, a simples prorroga
ção já não resolveria a questão porque a lei não mais existia. En
tão, tivemos de repristinar a lei. ou seja, fazer uma nova lei, ou --

seja, fazer um novo projeto, estabelecendo novo prazo. 
O que a Câmara fez além disso? Em lugar do prazo de ape

nas um ano, como cogitara no meu projeto, a Câinara fiXou um 
prazo de dois anos. _ _ _ 

------Devo dizer qUe~ nesse ínterim, Senador Eduardo Suplicy, o 
Presidente da República encaminhou sobre o assunto um projeto ã 
Câmara dos Deputados. É lógico-que aS 1nidativas do Pocler Exe
cutivo são, inicialmente, remetidas ã Câmara dos Deputados, salvo 
aquelas matérias da competência privativa do Senado. Como esta é 
uma matéria de competência do Congresso Nacional, conseqüen
temente não ê privativa do Senado Federal, ela foi encaminhada 
para a Câmara dos Deputados. O projeto do Presidente da Repú
blica tem, com ligeiras alterações de redaç_ão, exatam.ente o mes
mo objetivo do projeto que a Câmara de alguma forma apreciou e 
foi aprovado pelo Senado. 

Veja V. Ex a que a opinião do Senado Federal, <jue aprovou 
este projeto semelhante - pOS:SO assim dizer - à _iniciativa do Se
nhor Presidente da República. Esse foi um dos motivos pelos quais 
a Câmara decidiu logo aprovar o meu projeto, até por economia 
processual. Por quê? Se a Câmara fosse discutir o p!ojeto do Presi
dente da República e o remetesse para o Senado, quando chegasse 
aqui, teria que haver uma emenda- porque ess,e projeto também 
cogitava de prorrogação, já qUe foi encaminhado antes_ do venci
mento do prazo-, teríamos- que faier um substitutivo e -mandá-lo 
novamente para a Câmara dos Deputados. 

Então, por economia processual, já que o nosso processo le
gislativo é extremamente loiigo e lento, a Câmara resolveu, com 
base no projeto aprovado no Senado, que era de minha autoria, 
restabelecer a vigência da _lei e remeter o projeto para o Senado, 
que -falará terminativameilte" e enca.m.fuhará a matéria à sanção pre
sidencial. 

Senador Suplicy, para conhecimento da Casa e de_ V. Ex11
, 

quero dizer que esse projeto não inova nada com relação às_ Zonas 
de Processamento- de Exp0itaçã9. $e V. Ex a o ler, veri.fiçará que se 
trata simplesmente de um restabelecimento de prazo para instala-
ção das ZPEs. · · · 

A Câmara teve um cuidado que, a meu ver, foi extrema
mente procedente: o de dizer que só poderiam gozar dessas vanta-
gens as ZPEs já anteriormente criadas. -

Com esses esclarecimentos, quero crer que V. Exaesteja de
vidamente :ii:J.formado-sobre esse assunto. -

O Sr~ EdUardo Suplicy- Eu pediri3. apenas a V. Exa para 
exemplificar ZPEs e, breve.ti::tente, indicar quais têm sido as vanta
gens econômicas e sociais dos respectivos exemplos. 

O SR. MARCO MACIEL- Eu gostaria de dizer_ que, em 
relação ao Brasil, não se pode ... 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Exa se referiu somente às ZD

nas que existem. 
_ O SR. MARCO MACIEL - Foi a emenda que a Câmara 

ofereceu. --- -

O Sr. Eduardo Suplicy- Quais são as ZPEs existentes que 
estão seildo bem sucedidas? 

O SR. MARCO MACIEL - Bem, ai é um dado que V. 
Exa fere, que ê importante esclãfecer. Atê boje, não exiSte no Bra
sil flenhuma ZPE em funCionamento. Foi criado o mecanismo. 
mas a lei estabeleceu uma sêrie de pressupostos para (pJe as ZPEs 
entrassem em vigor e, atê agora, nenhuma delas satisfeZ aiiexigên
cias mínimas. Umas estão mais adiantadas; outras, menos. Por 
exemplo, conheço algumas ZPEs que já e-Stão ·praticameDie em 
processo de "decolagem", outras mais atrasadas, ainda carentes de 
infra-estiutura. 

ED.tão, posso dizer que, com relação ã experiênciã no País. 
não podemos ter nenhuma avaliação. No entanto, a avaliação que 
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se faz em .nível internacional, eu exemplificaria com a China e al
guns dos chamados ''tigres asiáticos", é muito positiva à proporção 
que as ZPEs permitem propelir as economias, sobretudo produzin
do produtos que se voltam para a exportação. 

O Sr. Ronan Tito- A Ch.ina Comunista, também. 
O SR. MARCO MACIEL - A China Comunista, nobre 

Senador Ronan Tito tem várias ZPEs em funcionanlento, -algumas 
com elevado desempenho. 

· No Brasil, ainda não temos, infelizmente, nenhuma ZPE em 
funcionamento. 

Eram esses esclarecimentos que gostaria de prestar a V. Ex a 

O Sr. Eduardo Suplicy -Obrigado 
O SR. PRESIDENTE (Lncidio Portella)- Encerrada adis

cussão. 
A votação-da matéria fica adiada nos termos do art. 375, 

vm, do Regimento. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Presidência 

retira da pauta da presente sessão a matéria constante do itein 19, 
nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

É o seguinte o item retitádo de_ pauta: 

-19-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 112, DE 1994 

(Incluído em O-rdem do Dia nos termos do art. 
336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, Cm turno úniCO, âo Projeto de Lei da Câmara n° 
112, de 1994 (n° 4.268/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que institui a Cédula de Produto Rural, e 
dá outras providências. (Dependendo de Parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Volta-se à lis
ta de oradores. 

Tem a palavra o Senador Marco Maciel. 
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte 

discurso.) Sr. PreSidente, desejo, em rápidas palavras, comentar re
cente pesquisa divulgada pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento- PNUD. - - --

0 PNUD acaba de publicar, como foi amplamente divulga
do, o Índice de Desenvolvimento Humano (HID) e nele o Brasil, 
que se orgulha de ser a décima economia muitdial, aparece em 63° 
lugar, abaixo de muitas nações subsaarianas -da África e de quase 
todas do Sudeste asiático.A nossa situação social é de tal gravida
de que se inclui entre aqueles casos que, segiindo-Matibiià UI
Hag, ex-ministro da Economia do Paquistão e c-oordenador do 
PNUD-93, "só uma rápida intervenção pode evitar a tormenta em 
gestação11

• O trabalho é mais doloroso ainda quando assinala: 110 
Gigante Brasil ocupa o posto n° 63 nO riiuD.do, porém os 20% dos 
brasileiros mais abastados ganham 32 vezes mais do que os 20% 
mais pobres, um desequilibrio somente sUperado por Botsuana11

• 

E acrescenta: "Os indicadores socioeconômicos do Nordes
te brasileiro revelam um conside-rável potencial para o surgimento 
de conflitos''. Isto quer dizer que, entre todos os países considera
dos, o Brasil, excetuado Botsuana, é o que possui o pior grau de 
distribuição de renda em todo o planeta. 

Esta constatação, que anualmente se renova sob a aparente 
indiferença dos brasileiros, não é a única neri:l" a 'mais giaVe. A 
quarta eilição da publicação m.glesa. "O Atlas do Novo Estado do 
Mundo", de 1992, quando se refere ao que se chama de "poderio 
científico", medido tanto pelo número de cientiStaS- e engenheiros 
empregados na pesquisa e no desenvolvimento (P&D), ou o núme
ro de artigos científicos publicados, conclui não ser o Brasil a 

quarta ou quinta potência do mundo, quando se mede a extensão 
de seu território. Apa±ece cbm a n:ietil:de da Esp'anhã~ f/4 de Israel, 
1/5 da Austrália, metade da Nova Zelândia, 1n da Índia, metade 
da Suíça e 3/4 da África do Sul. Em termos científicos, re-presenta
mos pouco mais de- 0,1 do poderio científico em todo o mundo! 

A mais negativa de todas as comparações, no entanto, uma 
vez mais, está na parte relativa a concentração de renda. Entre os 
chamados bilardêrios do mundo (fortunas com mais da 1 bllbão de 
dólares) nos p3Í!>es nórdicos, apenas existia um na Suécia; dois na 
França; um na Áustria e na África do Sul; nove no Japão, a segun
da potência mundial, e seis no Brasil ... 

O dado não chegaria a chamar a atenção, se_no lado contrª
rio, o da pobreza, o Brasil não aparecesse como o vice-cam_I,e'ãO! 
A relação entre os 20% mais pobres era de 3 vezes na Hungria, 3,6 
na Polônia, 4 no Egito, 4,3 no Japão, 5, 7 na Alemanha, 8,9 nos 
EUA, 6,9 em Java, 23,6 em Botsuana e, rmalmente, 26,1 vezes no 
Brasil. Como os dados do "Atlas" se referem à média do f.etiodo 
eritre 1980 e 1987- o relatório do PNUD, relatiVo a 1993·, aponta 
essa relação como tendo aumerii'ado -para 32 vezes-;.... 'qUando se 
compara o Brasil (antes o de maior concentração) com Botsuana 
(antes o penúltimo), o que se verifica não é qué o Brasil tenha me
lhorado. Ao contrário, piorou e muito! NOss-a -"vantagem" eni relã
ção a Botsuana é que esse país africano piorou mais dÕ que o 
Brasil ... 

No atlas mundial de desigualdade social, ou seja, na dramá
tica comparação entre ritos e pobres o Brasil, lamentavelmente, 
contribui dos dois lados; se é significativa siii participação entre as 
maiores potências do mundo, é mais deplorável ainda e alarmente 
seu aperte entre os mais pobres. 

Infelizmente, a natureza, a gravidade, a amplitude e a per
sistência das crises brasileiras e o volume de nossos problemas in
ternos têm sido tão freqüentes e intei-niiteD.tis- que essas-questões 
raramente pesam na discussão do contencioso político nacional. 

E enquanto ~sistiniõs passiVainente à perda da qualidade 
de vida do brasileiro, nos transformando "pof cause" numa Iiação 
de emigrantes (mais de 500 mil compatriotas vivem no exterior, 
por falta de eXpectativas em nosso país}, o mundo vê, estarrecido, 
cada vez mais, como continuamOs-a ser 'o ''país do futuro''. 

No entanto, as grandes naçõe~ contemporâneas, é bom ter 
presente, não são potências mundiais pelos recursos naturais de 
que dispõem, nem essa disponibilidade é outra coisa mais que a ri
queza potencial de cada nação. 

O ufanismo que em muitos produz um certo sentimento de 
11inevitãbilidade de nossa grandeza11 ou de nosso futuro não é mais 
qUe uma expectativa que, se não mudamos de rumo, jamais se 
concretizará. O esforço que terão que fazer_ as gerações futuras 
para compensar, não a chamada 11década perdida11 de 80, mas tal
vez o século perdido que em pouco mais acabaremos de viver, ê 
incomensurável e, -sob as~ctos como educação, saúde, ciência e 
tecnologia, irreversível! 

Impõe-se, assim, que as lideranças políticas do país - e esta 
deve ser a primeira iniciativa do futuro preSidente da República -, 
convictas de nossa situação em relaÇão a outras nações com muito 
menor potencialidade de crescimento, partam para- nunca é tarde! 
- elaborar um projeto nacional de desenvolvimento que, indepen
dentemente das distâncias ideológicas, cada vez menores e das 
partidárias cada vez mais agudas, possa parar essa gestação inde
sC:jável Cjrie não é senão o fruto _dos_ ventoS- aiê agOra senieados e 
que podem transformar a tempestade em tormenta. Ou seja, que 
podem fazer com que, se não tomarmos providências em tempo, a 
situação social se agrave ao ponto de compronieter a geração de 
um processo de crescimento que seja siriôniriio de bCm-estar so~ 
cial. 
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Era o·que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 
O SR- CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Proouucía o 

seguinte discurso.) -Sr. Presidentes, sr-s _e Srs. Senadores, assomo 
à tribuna do Senado para enaltecer a atuação de um :Ministro de 
Estado que não tem vinculação partidária e nem distribui verbas. 
Os meus elogios são, portanto, desprovidos de qualquer interesse e 
visam tão-somente respaldar a boa gestão e apontar aos nobres co
legas e ã. Nação um exemplo de administrador público digno de 
ser seguido. Falo do Ministro Chefe da Secretaria de Administra
ção Federal, o General Romildo Canhim. 

A trajetória do Militar Romildo Canhim ê exemplar. Cur
sou, com brilho todas as escolas militares: a Escola Preparatória de 
São Paulo, a Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, a 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a Escola de Comando e 
Estado-Maior do_ Exército. Seu brilho irradiou-se para o exterior 
ao cursar, na Espanha, a Escola Superior do Exército. 

Homem afeito aos estudos, não limitou seus conhecimentos 
à área militar, tendo freqOentado a Faculdade de Ciências Econó
micas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

Seu preparo intelectual e sua competência profissional leva
ram-no a exercer funções de destaque na formação dos quadros do 
Exército: Instrutor e Chefe de Politica e Estratégia da Escola de 
Comando e Estado Maior do Exército, Oficial do Estado Maior do 
Comando da AMAN e Comandante da Escola Preparatória de Ca
detes do Exército. Como Oficial-General, liderou a tropa no-co
mando da 14• Brigada de Infantaria Motorizada e da u• Brigada 
de Infantaria Blindada. 

Eficiente administrador da área mll_itar, quer como Subchefe 
do Qabinete Militar _da Presidência da República, quer como Dire
tor de Assistência Social do Exército, demonstrõU idêntica eficiên
cia nos altos postos da Administração Pública Civil, ocupando 
sucessivamente os seguintes cargos: Diretor Administrativo da 
Presidência da República, Presidente da Fundação Habitacional do 
Exêrcito, Administrador Geral da POUPEX e Ministro Interino da 
Integração Regional. 

As qualidades de adm.ini_strad_or alcançaram sua plenitude 
no cargo de Ministro Chefe da Se_cretaria de Administração Fede_
ral (SAF) da Presidência da República, que ocupa há pouco mais 
de um ano. Este é um dos mais dificeis Ministérios do Pais. A de
sestruturação do outrora bem organizado DASP, o crescente gi
gantismo da máquina estatal e o descaso a que foi relegado o 
funcionalismo público acumularam problemas sem solução nas úl
timas quatrO décadas. Recentemente, tais problemas se agravaram 
de forma dramática, com o desmantelamento irresponsável do ser
viço público perpetrado pelo Gcvemo Collor. 

Segundo a lei que defme a estrutura do Poder Executivo, a 
SAF tem pór finalidade: 1 ") formular e executar as políticas de de
senvolvimento administrativo e gerendal; 2~ coordenar, controlar 
e supervisionar as atividades referentes às açõeS de quatro sistemas 
na AdministraçãO Direta, aUtárquica e fundacional, a saber: de pes~ 
soai civil, de modernização administrativa, de recursos de infor
mação e infornlática e dos serviços gerais: Si.iilplificadamente, as 
atribuições da SAF podem ser agrupadas em duas grandes áreas: a 
de ~ssoal civ-il e a de serviços administrativos. -

Quero 9-estacar, hoje, para os nobres Senadores, as ações na 
área de pessoal civil que julgo mais relevantes, levadas a cabo nes
tes treze meses de administração do General Romildo Canhim, à 
frente da SAF. 

O SIAPE- Sistema Integrado de Administração de RecUr
sos Humanos. que vem sendo implementado em módulo, teve no
vas rotinas automatizadas. Merece destaque a implantação do 

controle de processamento mensal da folha de pagamento, em 
conjunlo com as Secretarias do Tesouro Nacional e da Receita Fe
deral e dos órgãos setoriais de pessoal. A instituição da matricula 
l1nica possibilitou a detecção de milhares de acumulações indevi
das de vencimentos; cujo corte significou US$ 60 milhões de eco
nomia anual para o Tesouro. A enorme injustiça que se cometia 
com os pensionistas que recebiam remuneração ínfima e humi
lhante, em desrespeito à ConstituiçãO, estâ sendo rapidamente eli
minada com o cadastramento e com a atualização de proventos 
relativos a 200.(X)(} beneficiáriOs em wil universo de 300.000. 

OUtra injustiça que está sendo reparada criteriosamente é a 
que se cometeu contra dezenas de milhares de servidores públicos 
demitidos durante a gestão Collor. A SAF recebeu e analisou 
72000 requerimentos e encaminhou relatório ao Presidente Itamar 
Franco, evidenciando a necessidade de uma revisão apurada das 
demissões e da eóição de norma legal que permitisse a reintegra
ção daqueles servidores demitidos injustificadamente. Após um 
processo de intensa negociação com os sindicatos e o Congresso 
Nacional, foi editada a Lei n' 8.878, de 11 de maio de 1994. As 
comissões de anistia criadas em Cada órgão estão processando os 
pleitos da espécie. . 

A SAF está comandando o processo de resgate da transpa
rência e da ética da Administração Pública, iniciado pelo Congres
so Nacional com as CPls do PC e do Orçamento. A Comissão 
Especial presidida pelo _Ministro vem realizando diligências e in
vestigações junto a órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta, com vistas a levantar informações ielativas a possíveis 
esquemas de corrupção, envolvenc~o a liberação de verbas. 

O objetiyo _9-essa ação é triplo. Primeiro, punir Os conuptos; 
s~gundo, contribuir na elaboração de normas legais e administrati
vas que dificultem ou impeçam a ocorrência de novas irregularida
des; e, terceiro, analisar a estrutura que compõe a administração 
federal na área de controle, distribuição de recursos, com vistas à 
sua reorganização. 

Desde já, a Comissão apresenta res~ltados tais como _a ins
tauração de 200 processos administrativos e judiciais de caráter 
penal. suspensão de obras e_ contratos superfaturados em Pernam
buco, Maranhão e Rio Grande do Norte. 

O Código de Ética proposto pela SAF e aprovado pelo Go
verno em junho constitui-se em inStrumento balizador do compor
tamento do servidor no exercício de suas funções públicas. Os 
usuários do serviço público terão sua cidadania fortalecida, pois 
poderão fazer prevalecer seus_ direitos face a eventuais servidores 
relapsos. 

O investimento em recursos humanos é a menina dos olhos 
do General Canhim. A elaboração do Projeto de Lei 4.379/94, em 
tramitação na Câmara, estabelecendo diretrizes básicas, forma de 
custeio e benefícios, relativos à seguridade social do servidor, pro
curou, prioritariamente, garantir meios de subsistência aos funcio
nários públicos nos casos de doença, invalidez, acidentes de 
trabalho, inativida:le, falecimento e reclusão, ao mesmo tempo em 
que assegura a proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. 
O --auxílio-alimentação e pré-escolar são exemplos de avanço no 
campo da administração de benefícios asSiSfunciais implementados 
na gestão do Jvfinistro Canhim. 

A profissionalização do servidor público e a racionalização 
do serviço público serão facilitadas com a aprovação do Projeto de 
Diretrizes para os Planos de Carreiras, em discussão na Câmara. 
El~borado com a participação de 200 Órgãos da Administração 
Pu'blica, e com o apoio de 16 das 17 entidades representativas dos 
servidores, o projeto fundamenta-se nos princípios constitucionais 
que norteiam a Administraçã_o Pública Federal, entre os quais a 
melhoria da qualidade do desempenho profissional. 
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O projeto está calcado em três aspectos essenciais: (1) os 
planos de carreira; (2) os treinamentos e a capacitação permanen
tes; (3) avaliação de desempenho. 

Cada poder da União terá autonomia pira implantar e ge
renciar os planos de carreira sob sua responsabilidade. Os órgãos e _ 
entidades terão resguardadas_ as peculiaridades de suas missões e 
respeitados os direitos de seus servidores .. Mantêm-se o instituto 
do concurso público para ingresso na Administração, e o des·.>n
volvimento nas carreiras toma-se possível a partir de três mecanis
mos: progressão_ funcional, progressão por titulação e progressão 
por mérito proflssiailal. Prevê, ainda, que a maioria das funções de 
confiança (até DA.S-4) seja exercida por funcionários integrantes 
dos quadros da Adm.in.ístrã.ção Direla. Com iSSo, reduzir-se-ão, de 
forma acentuada, as possibilidades de clientelismo hoje existentes. 

O treinamento e a capacitação permanentes, condição de 
acesso nas carreiras, estão garantidas com a regulamentação do 
Fundo Especial de Formação, Qualificação, Treinamento e Desen
volvimento do Servídor Público (FUNDASE), criado com o obje
tivo de fmanciar O Programa Nacional de Treinamento do Servidor 
Público. Os recursos, à base de 1% da folha de pagamento, estão 
garantidos por lei e iiiscritos no Orçamento. 

A avaliação de desempenho será exercitada_ sistematicamen
te como requisito da progressão do servidor na respectiva carreira. 
Estará;assi.m, instirucionalizada a promoção por mérito. 

Mas o feito que julgO ·m.ru.s importante na prOfícua gestão do 
Ministro Canhim foi o impulso que deu, com determinação e cora
gem, à implantação da isonomia. A discrepância de remuneração 
entre os servidores que exercem cargos idênticos, mas que traba
lham em órgãos diferentes do Poder Executivo e a que, de há mui
to, prevalece entre os _servidores dos Três Poderes geraram 
distorções de tal monta que o Constituinte de 1988, em vários dis
posit:ivos_da Carta Magna, estabeleceu parâmetros para a imple
mentação da isonom.ia salarial entre ps carg()::;_ de atribuições iguais 
ou assemelhados dos Três Poderes. E grande a injustiça que se tem 
cometido contra a maioriã dos servidores públicos, sejam eles ci
vis ou militares. Sem dúvida, se uma reduzida minoria conseguiu, 
à custa de artifícios legais, garantir salários satiSfatórios, é certo 
que mais de 90% de todo o conjunto sofre os percalços decorren~ 
tes de salários aviltados. 

Romildo Canhim cons"eguiu o que parecia impossível. Lide~ 
rou, dentro do Governo e da sociedade, o movimento para acabar 
com os megassalários das estatais. S. Ex" tinha razão: como viabi
lizar a isonomia para os pobres barnabés do serviço público se di
retores e empregados de certas empresas públicas e sociedades de 
economia mista insistiam em manter seus privilegiados salãrios 
em patamares ac;ilna dos vencimentos do Presidente da República, 
em flagrante desrespeito à Constituição, que estipula como teto sa
larial a remuneração do Ministro de Estado? O primeiro e funda
mental passo para se chegar gradualmente à isonomia foi dado 
através da promulgação da Lei 8.852, de 04 de fevereiro de 1994. 
Doravante,_o maior valor de vencimentos corresponderá, no Poder 
Executivo, a no máximo 90% da remuneração devida a MiniStro 
de Estado. Ademais, nenhuma remuneração de servidor público ou 
empregado d~ estatal poderá exceder o limite correspondente em 
valores, em espécie, a qualquer título por Ministro de Estado ou 
por membros do Supremo Tribunal Federal, conforme se trata de 
servidor do Executivo, Legislativo ou Judiciário respectivamente. 

Os próximos passos para a conquiSta da isonomia já estão 
definidos no relatório da Comissão de Isonomia, presidida pelo ti~ 
tular da SAF, entregue ao Presidente da República. Concordo in
teiramente com as provi(iências ali apontadas e que são 
resumidamente as seguintes: 

1° - Unificação das tabelas do Executivo, imprescindível 

para que, por exemplo, um assistente social deixe de- ter variações 
de vencimento-que vão de R$371 a R$2.167, no início de carreira; 

2°- Unificação das tabelas do Executivo com o Legislativo 
e o Judiciário, liquidando-se a odiosa diferença de 28,86% a me
nos que hoje humilha os servidores do Executivo; 

3°- Incorporação das gratificações comuns aos Três Pode~ 
res ao vencimento básico, tomando-se o percentual da mais alta, 
de 170%. Tais gratificações são -as asSim chamadas: gratificaç-ãO 
de atividade legislativa, gratificaçãO de atívidade executiva, grati
ficação de atividade militar e gratificação extraordinária do Poder 
Judiciário; - - - __ :-- . 

4°- Construção da matriz isoilômica, que será 6 coroamen
to da isonomia. 

Chamo a atenção dos nobres pares para a importância desta 
última e fundamental providência: a construção da matriz isonômi
ca, que busca a isonomia pata cargos e funções semelhantes. De 
acordo com o relatório, essa construção deverá ser acompanhada 
dos critérios para REIERARQUIZAÇÃO dos 1.500 cargos pú
blicos hoje existentes, tendo em vista os níveis de complexidade 
dos cargos e funções dos Poderes da União. A tabela de vencimen
tos dos cargos hierarquizados comportaria uma variação máxima 
de um a vinte nos níveis de retribuição. A variação hoje prevale
cente, de um a sessenta, é intolerável numa socierui.de que pretende 
reduzir a desigualdade e implantar a democracia económica. 

Faço um apelo ao Presidente da República, aos :Ministros da 
área econômica, aos Congressis-tas e, em eSpecial, aoS meus cole~ 
gas do Senado, para que apóieni-as medidas sugeridas pela Coniis
são de Isonomia, cuja implantação trará tranqüilidade aos 
sC:ividores públicos e ensejará a multiplicação da produtividade no 
serviço público federal. 

Ao mesmo tempo, rendo minha homenagem à clarividên
ciã, à pertinácia e· ao pa"ttiotismo -do Ministro Canhim, cuja lide
rariça foi capaz de gerar uma proposta consensual em tomo de um 
tema tão polêmicO e que aguça o esph·ito corporativista de certas 
categorias privilegiadas. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. -

O SR- EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Seio revisão do orador.) - Sr. Presidente, srs e 
Srs. Senadores, estamos prestes a votar mais um orçamento, agora 
para 1995, sem que tenhamos conseguido avançar no sentido de 
tomar o -prOcesso- de discussão e elaboração do orçamento muito 
mais transparente, participativo~ democratizado. 

Em primeiro lugar, o-limite estabelecido, de 25 emendas 
por Parlamentar, não tem favorecido a discussão dos problemas re
gionais e nacionais; não tem, até o presente momento, co1aborado 
para que tenhamos uma visão do conju'bto maiS adequada sobre as 
prioridades que devem ser inseridas no Orçamento da União. 

Em segundo lugar, a avaliação de uma emendâ, por exem
plo, para a construção de um hospital em certa cidade, tem sido 
feita sem que saibamos se existe déficit de saúde na região, qual o 
número de leitos existentes, qual o índice de mortalidade infantil, 
para citar alguns parâmetros necessários, por exemplo, para ine~ 
lhor alocar os recursos públicos. 

Em terceiro lugar, o Congresso não conta com parâmetros 
de preços de obras públicas para melhor orientar tanto os parla
mentares que apresentam as emendas quanto os que compõem a 
Comissão de Orçamento, aqueles que, em sendo relatores parciais 
ou mesmo relator geral, irão analisar mais detidamente os relató
rios parciais e o final. 

Seria muito importante que o Executivo, em interaÇão com 
o Legislativo, organizasse um cadastro de preços de obras públi
cas, para evitar que o parlamentar ou um conjunto de parlamenta-
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res, quando venha a sugerir, por exemplo, a construção de um hos
pital, de uma estrada, de um viaduto, de uma ponte, de um túnel, 
de uma melhoria, um bem público em qualquer lugar, tenha uma 
noção sobre os padrões de custo. 

ConstitUi·se, em quarto lugar, fato de extrema gravidade es
tarmos para completar 7 meses de 1994 ainda sem o Orçamento, 
que deveria ter sido apreciado e votado até o fmal de dezembro de 
1993. Na verdade, o Orçamento que estamos por votar ainda é o 
de 1994. 

Está prevista reunião do Congresso Nacional nos dias 19, 
20 e 21 para votarmos um documento que ainda pouco conhece
mos. Gostaria de ressaltar que trata-se de uma das mais importan
tes que votamos todos os anos. 

O Jornal do Brasil de hoje menciona que se está pensando 
em apresentar um relatório em plenário sem que os relatórios par
ciais tenham sido analisados pela Comissão. 

Ora, Sr. Presidente, seria importãntc--e-Starmos precavidos 
diante das lições aprendidas e apontadas pela CPI do Orçamento 
da União. Não convém ao CongressO Nacional aprovar açbdadaw 
mente algo da importância- da Lei Orçamcntâria, sem termos disw 
cutido e apreciado os relatórios parciais na Comissão Mista. do 
Orçamento. Uma vez apreciado e aprovado este relatório, com criw 
lérios racionais e adequados, deve o mesmo ser publicado, -antes 
de o CongresSo Nacional se reunir, a Em de que não aprovemos 
algo semiwacaba4o e sujeito_ a alterações como, infelizmente, já 
ocorreu no passado. 

É necessário que se tomem medidas no sentido de tornar o 
orçamento muito mais transparente, muito ri.ials-participativo, coni
maíor noção de responsabilidade de parte do conjunto do Congresw 
so e da sociedade civil, a fim de que o mesmo não se torne uma 
colcha de retalhos, de iniciativ-as individuais, seja de quem for. 

Na medida do possível, seria adequado que as eme~das fosw 
sem apresentadas pelas bancadas e não individualmente. E um diw 
reito que assiste ao Congresso, direito previsto na Constituição. o 
de alterar o orçamento e interferir no mesmo. Cada parlamentar, 
por exemplo, tem o direito de influenciar no conteúdo elo orçaw 
mento, no conteúdo dos gastos públicos. - -

Em viSfi da experiência que já temos a respeito, o mais adew 
quado seria elaborarmos o orçamento com a participação de toda a 
sociedade. 

Hoje mesmo ressaltei a impo!J.ância do projeto do Senador 
Pedro Simon. que, à luz da experiência de Prefeituras- como a de 
Porto Alegre e outras, em especial a do Partido dos Trabalhadores, 
lá se espel11ou muito na experiência dos prefeitos Olívio Outra e 
Tarso Genro e apresentou um projeto de lei que estabelece critéw 
rios para a elaboração e avaliação participativa dos documentos 
que tratam dos incisos I, II e m do art. 165 da Constituição Fedew 
ral e dá outras providências. 

Art. I- A elaboração, aprovação e avaliação do Plano Plu~ 
rianual da Lei de DiretrizEis Orçamentárias e da Lei Orçamentária, 
tais como: 

I - Os recursos serão alocados com base numa re
lação valor/habitante, tendo entre- suas funções a de re
duzir desigualdades inter-regioha.Ís. -. 

II - Os programas de duração continuada que dew 
mandam em recursos de mais de um exercício deverão, 
obrigatoriamente, constar nos Orçamentos, cm anos conw 
secutivos. 

III - As dotações serão alocadas através de esca_w 
lonamento de prioridades, obtido em audiências públicas 
com as entidades civis interessadas, mediante té"cnicils 
de orçamento participativo. 

IV- A _avaliaçãq físic~fmanceira do cumprimen
to d;as metas previstas no plano plurianual, na execução 
dos programas de governo e dos orçamentos anuais 
quanto aos princípios de eficácia, econoioicidade e lega
lidade, será efetuada ~~vés de técnicas de cçntrole SOw 
cial da gestão pública, assegurando-s(! a prerrogativa de 
fiscalização ou a qualquer cidadão braSileiro ou entidade 
civil ou legalmente constituída. · 

E para operacionaliZar o orçamento partíc1pátiVo, ele pro
põe a institUição de instâ:õ.ciâs deliberativas. 

Em cada Estado: 

. , , I- Cons_elho EstaduaiAo O!~ameuto Participati
vo, um para cáda. uníciacie ·da-Federação, cOmposto pelos 
representantes estaduais das seguintes entidades civis e 
públicas e presididos por um dos integrantes, eleito no 

' '--:i:Pü:i'o 40s -trabalhoS. - · · 

Fariam parte desse Conselho: a Federação das Indústrias; a 
Federação do ComérciO; da Agricultura; as Centrais Sindicais; a 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura; a Federação das As
sociações dos Moradores;- a OAB; a Associação Regiorial da Im
prensa: a Associação dos Servidores Públicos; a Federação dos 
Aposentados.e PensíOniStas; 3. União-dos-Vereadores Estaduais; a 
Federação das A"'sociações dos MunicípiOs; a Secretaria Estadual 
da Fazenda e do Planejamento e um representante da Secretaria de 
PlBncijamento, oU seja~ chi SEPLAN. - -

Além disso, haveria um Conselho Regimi.al do Orçamento 
Participativo, em número de cinco, para cada uma das regiõeS geo
gráficas. 

Enfim, esses sãO alguD.s dos critérios. 
Considero essa proposiçãO, que contém 10 artigo~. um pas~ 

so para conigirmos problemas que agora estão sendo detectados 
pela imprensa, na medida em que "O-Jornal do Brasil, a Folha, o 
Estado de S. Paulo. O .Globo e tantos -órgãos -de imprensa Iieste 
País falam que .ainda se repetem os procedimentos que levaram à 
problemática denunciada pela CPI do Orçamento. 

Portanto. tratawse de aprimorarmos a elaboração das deciw 
sões sObre· o Orçamento da União na direção de llilii participação 
maior, de uma transparência maiof e de critérios mais adequados, 
visando ã. racionalidade. Cada gasto deve levar em conta as rela
ções de custo e benefício sociâl~ Os mais adequados, na hora de se 
comparar os projetos que estarão contidoS no orçamento e aqueles 
que serão- adiados. 

Muito obrigado. 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Aureo Mello. 
O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte 

discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em notícia publicada 
no Jornal do Brasil_de 27 de maio.de 1994, tomei conhecimento 
de que havia sido realizado, no final de março, concurso público 
para Auditor FisCal do Tesouro Nacional, um dos mais difíceis e 
concorridos do País. 

O mesmo informante ·diz ciue, aritçs da Qjvulgação da lista 
dos aprovados, funcionários da própria Receita FCdiral haviam dew 
nunciado a existência de uma "cola" eletrônica, que teria benefiw 
ciado candidatos em Santos. 

Ainda segundo o "JB", a Escola de Administração Fazen
dária (ESAF), responsável pelo concurso, teria instaurado sindi
cância que levantou os nomes de_ 41 candidatos suspeitos, ·os 
quais, por Uma estranha coincidência, haviam respondido, de for
ma igual. a 90% das marcações, acertando as mesmas qUestões e 
obtendo as mesmas notas.* 
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As coincidências não teriain terminadO_ àí: nO grupo de sus~ O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE) - Com muito pra-
peitos, existiam quatro pessoas- de_ uma mesri:ta família. além de zer,nobreSenador. 
amigos íntimos e colegas de trabalho dos referid.Qs familiares. O Sr. Carlos Patrocínio - Senador Ney Maranhão, V. Ex• 

Diante disso e de acordO com-o art. 15 do Regimento Inter- traz à discussão assunto muito importante. É deveras alarmente o 
no do Senado Federal e de acorc!o com·o m:t 50 da Çóóstituição D:dmero de elefantes brancos espalhados por este País. Se investis
Federal, requeiro, nos_ f.cmnos re&mentai~, _c~m-_a !lpreciaçã~ da semos todos os recursos aplicados em obras inacabadas, certamen
Coinissão Diretora. as seguintes informaçõe~ ao- Minis4'o da. Fa- te o Brasil seria um país de primeiríssimo mundo. V. lixa aborda a 
zenda, Embaixador Rubens Ricupero: - · trimspoS:ição das águas do rio São Francisco, obra que visa confe-

1) qual o resultado da sindicânc'ia instaurada; rir perenidade de curso eni outros quatro Estados, inclusive o de 
2) caSo comprovada a irregularidade do _concurso~ se foram V. Ex a. Analisando o assunto, cheguei à \... .... udusão de que esse 

tomadas providências para tomá-lo sem efeito. - projeto precisa ser muito estudado. Precisamos de uma equipe téc~ 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. nica, a mais competente .IX'SsíVel, e do estudo da experiência inter-
0 SR. PRESIDENTE (Lucídlo Portella)- Concedo a pala- naciOnal em obras dessa natureza. Como V. Exa assegura, no 

vra ao nobre ·senador Ney Maranhão. _ . _ Brasil há obras inacabadas que, com importância bem menor do 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronuncia' ó se_guin- que essa, poderiam surtir resultados muito mais eficazes. Há inú

te discurso.) -Sr. Presidente, Srs. SeD.adoi'e-s, uiD..dos aiglrm.entos meros projetas da SUDAM e da SUDENE, que estão abandonados 
mais fortes_ em favor da recondução dos bons gôVernante~ é a con-_ por esse Brasil afora, principalmente no Norte e Nordeste. Penso 
tinuidade administrativa. - · que seria _oportuno emendarmos o Orçamento de 1994 para 1995, 

Por isso, postulei e postulo a reeleição de pi-efeitos, gover- estab"elecendo que uma determinada cota de recursos seria destina
nadores, Presidente da República, uma única ve-z, notaâamente da à conclusão das obras inacabadas, após vistoria ou auditoria 
para se evitar- o que rotulamos como sendo uma das maiores ver- que verifiCasse a viabilidade da conclusão das mesmas. Gostaria 
gonhas nacionai"s, qu~ são" as inúmeras obras iniciadas e nãO ceon- de citar um exemplo: inauguramos 107 Km da Ferrovia Norte-Sul, 
cluídas, num verdadeiro acinte e malversação -do· dinheiro dos no trecho que vai de Imperatriz até São Luiz do' Maranhão. Come
contribuintes. - çou-se a fazer um trecho de 100 a 120 1on ligando Imperatli.z à di-

Nesse particul~. a fotografia do Brasil, naS. últimas déca- vi::;a do Estado de Tocantins, no Rio Tocantins. A ponte está no 
das, tem mostrado projetos grandiosos e obras iiiacabadas por qua- local, já com as suas pilastras feitas; a ferragem comprada da USI
se todo o País. Tudo· Ísso ocorreu por fãlta de continuidade MEC, uma subsidiária da USThfiNAS, está deteriorando; e a terra
administrativa ou por 'falta de um piograma sério e eficiente de planagem já acabou, devido âs fortes chuvas que caem naquela 
avaliação permanente dos gastos públicos.. - - região do nosso País. Portanto, V. Exa tem absoluta razão quando 

Seria essencial que a _sociedade fosse informada e tivesse chama a atenção para as obras paralisadas em nosso País. Um dos 
mecanismos para impedir o inicio de obras de ·resultados duvido- fatores ~JX>nsáveis por isso é a descontinuidade existente entre os 
sos_e não prioritários. · · . - _ _ Gov~anws. Implanta-se uma máquina administrativa bem mOn-

Se essa sistemática for implantada, os problemas do País fi- tada; mãs, de repente, vem outro governo, e ocorre solução de con
cam reduzidos a 50%. A receita do Govemo aumentaiá sem' ter tinuidade que acarreta o aparecimento dessas obras inacabadas. 
que lançar mão da elevação da carga tributária e, muito menos, do Congratulo-me com V. Ex• pela oportunidade desse seu pronun
aumento da taxa de juros, condição sine qua non para atrair fman- ciamento maravilhoso. 
ciadores dos péssimos gaStos do setor público. O SR. NEY MARANHÃO - Senador Carlos ,Patrocínio, 

A implantação e o funcionamento da Comissão de Fiscali- agradeço a V. Ex• pelo aparte. 
zação -do Senado Federal é uma medida que se impõe, a frm de V. Exa é um homem que tem o pé no chão, que conhece os 
que se possa antever e impedir os atos de desperdício e malversa- problemas do Pais e que representa, aqui no Senado, um dos Esta
ção dos recursos públicos. dos mais ricos do Brasil, com potencialidade de irrigação natural -

Pelo exposto, entendemos que a prioridade nacional é con~ é necessário só um pOuco mais de boa vontade. Acredito, Senador, 
cluir as obras iniciadas que trarão maiores beneficies à população qUe se for empregada a tecnologia no Estado de V. Ex a, a natureza 
com menor custo para os contribulntes. se encarregará do restante. A verdade é esta: o Estado de V. Ex~ 

Conseqüentemente, a couclusão da Adutora do Oeste é um poderia ser - e será - um dos celeiros do Brasil, em produção de 
e:x.emplo a ser destacado, visto que essa obra beneficiará muitos grãos,pecuária,entreoutros. Dissonãotenhodúvida, Senador. 
milhares de pernambucano& e cearenses em mais de 70 cidades O que nos entristece é ver que a nossa sociedade, a nossa 
dos dois Estados. elite dirigente está caminhando para o cadafalso, para a guilhotina. 

Poderíamos citar, ainda, inúmeros projetas de irrigaÇão não Digo isSO porque fiz um levantamento das Õbras inacabadas do 
concluídos que, se acabados, dariam para duplicar as "áreas do Nor- Oiapoque ao Chuí. Concluí que o montante investido nelas daria 
deste, hoje irrigadas em tomo de apenas 400 mil hectares. para pagar duas vezes a dívida externa. 

Sr. Presidente, relativamente ao projeto de transposiç~q das Sabe-se que ninguém, em sã consciência. é contra ã trans- -
águâs do rio_ São Francisco; informamos que existem controvérsias posição das águas do São Francisco, nenhum nordestino, nenhum 
relativas ao flxito ·técnico do empreendimento. Segundo alguns es:- brasileiro. Mas é preciso que se diga que há casos absurdos. Por 
tudiosos da matéria, a vazão do ''Velho Chico" não seria suficiente exeinplo, no Ceará, no vale do Jaguaribe há canhões imensos de 
para atender aos pré-requisitos de tão ambiciosa obra, que benefi- ini.gação parados, expostos ao tempo, deteriorando-se por causa da. 
ciari!i. apenas quatro EStados nordestinos. Ademais, com os 2 bi- ferrugem. Situação idêntica citou V. Ex a em relação à ponte no rio 
lhões de dólares que se deseja gastar nesse progr~_ o Govenlo Tçcaptins. 
Federal poderia concluir 90% das obras paraiis3ÇJ.as na região nor- COJistruíram lá, Senador, um campo de- pouso que poderia 
destina, com uma repercussão social em todos os Estados_ da re- ser de terra; fizeram-no de concreto. Foi um gasto desnecessário, 
gião. - pOis, para a -eventualidade da ida do Presidente da República àque-

0 Sr. Carlos Patrocínio -V. Exa pode me conceder um la região, poder-se-ia usar um avião menor, partindo de Fortaleza. 
aparte? ·- · Essa obra foi executada na gestão do Presidente José Samey, que 
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- digaRse- não pode ser responsabilizado por isso. 
Depois da inauguração, pelo então Presidente, dessas obras 

de irrigações do Vale do Jaguaribc, sabem quem desce naquele 
campo, Senador Carlos Patrocínio? Os Urubus. Quer dizer, foi um 
dinheiro jogado fofa. 

O Senador Marco Maciel, ontem, dizia que produ~im.os 70 
milhões de toneladas de grãos e que poderemos chegar a 100 tone
ladas. Mas não adiar .a produzir, se 30% desse grão é jogado fora 
-perdem-se no campo, nos armazéns. 

Os Estados Unidos prc:xluzem 700 milhões de toneladas de 
grãos, a China produz 600 rnilhõ~. com as terras desgraçadas, 
cansadas, de três mil anos antes de Cristo. Nós, que contamos com 
tudo o que Deus nos deu, temos 30 m.íCJ.ões de brasileiros morren
do de fome. 

V. Ex a muito bem lembrou da Norte-Sul. Se as verbas tives
sem sido encaminhadas, a ferrovia Norte-Sul já estava adiantada. 
E para quê? Para trazer o grão, trazer alimentação do Maranhão, 
do seu Tocantins, para o Sul e Sudeste. Teríamos a ligação do 
Norte com o Sul, solução dos problemas nacionais. Não se pode 
continuar vivendo sobre rodas; movido a diesel, num país de di
mensão continental como o nosso. No entanto, continua a ladai-
nha, e as elites dirigentes caminham para o cadafalso. -- -

O grande líder Mao Tsé-Tung dizia - e ele tinha razão: 
povo de barriga cheia não pensa cm revolução. 

Como sabe V. &•, o muro de Berlim c<ifu, a: União Soviéti
ca desintegrou-se. Os russos tinham um: eXército_de Primeiro Mun
do, roas não tinham alimentação para o povo. Por essa razão, caiu 
como um castelo de cartas. E a China está ai. Tenho certeza. pela 
experiência e conhecimento que tenho dos ptobleruas chineses, de 
que a China será um país do Terceiro Milênio; e caminha, do seu 
jeito, para a-democracia. Não tenha dúvida di~So, Senador. A Chi
na tem dado ao mundo a receita da capacidade, da tecnologia. 
Aquele país está aberto à entrada do capital estrangeiro. 

Durante a Revisão Constitucional, não aprovamos a refor
ma do art. 171 da Constituição, que deíme o-Conceito de-empresa 
de capital estrangeiro. As lideranças não estavam presentes no mo
mento da votação, razão pela qual as responSabilizo. Fomos derro
tados por três votos. Precisávamos de dois Senadores paia que a 
matéria tive_sse sido aprovada. 

Esse projeto, de minha autoria, foi aprovado por unanimida
de pela Comissão de Assuntos Econõniicos, desâe o votO do Sena
dor Eduardo Suplicy ao voto do Senador Ronan Tito, e define o 
conceito de capital estrangeiro -e regras parà· remessa de lucro das 
médias, pequenas e microemprcsas; qtie representam 60% da forçã. 
de trabalho de qualquer país. 

Estão ai os exeniplos de Formosa. de Cingapura, da Espa
nha, da Alemanha, da Itália, da Coréia. Faz um ano e quatro meses 
que esse projeto- tenho esse docu_mcnto, fornecido pelo PRODA
SEN, em meu gabinete - está dormindo em berço esplêndido na 
Câmara, na Comissão de Economia, e o que- Mais me admira é que 
o Relator desse Projeto é um Deputado do Nordeste, ex-Governa
dor- cito-o logo, porque S. Ex a pode ouvir, já falei com ele, mã.s
até agora de nada adiantou, é o DeputadO GonZaga Mota, ex-Go~ 
vemador do Ceará. A Câmara ainda não aprovou esse projeto, o 
que signifiCã~ Senador, que estamos caminhando para o cadafalso. 

Esse plano que está aí, todos desejanioS que dê certo. Quem 
não deseja? Só quem quer ver miséria e dela tirar partido. Não de
sejamos isso! Mas tenho minhas dúvidas, Senador, porque, se o 
coração e o pulmão de um corpo hum~o -V. Ex•que é médico
não funciOnam, o resto também não. E o que acontece. O ajuste 
fiscal não foi feito, as contas ·pUblicas não estão controladas e do 
saco qu~ entra menos c sai mais, V. Exa sabe, como eu também 
sei, o que irá acontecer. 

Para esses fatos t_odos estamos alertando, mas estou preocu
pado, porque um projeto como ess.e- V. EX. a_ acaba de me apartear 
-do São Francisco;-é um exemplo. A Adutora do Oeste está para
da por falta de verbas, Senador, verbas que não são muitas. E é 
para o abastecimento de água-não é para-irrigar- é apenas para o 
sertanejo, o matuto do sertão de Pernambuco e do Ceará beber 
água. Está parado porque não tem verbas! - --

A Transnordestina, que liga jUstamente o Ceará e ã Bahia 
por Porto Suape está parada. E tantas e tantas outras obras paradas 
por falta de verba! E o Governo- querendo fazer uma nova obra, 
como essa da transposição do rio São Francisco. É uma iniciativa 
que apoiarilos, mas, pririleiio;-vamostCr:tillnar o que já está·comc
çado. 

A nossa luta, Senador, é muito árdua. Vej3.: V. Exa o quanto 
me empenhei naquele meu Projeto sobre a reCleiÇâO de Governa
dor, Prefeito e Presidente da República. Por quê? Fui Prefeito duas 
vezes. Agora, para o Presidente da República tiraram um ano do 
seu mandato. O ideal seria aprovar a reeleição. O projeto foi derro
tado, e sabemos por quê. Dentro dessa linha, o que fazem esses 
governantes? Um ano é para "arrumar a casa'', dois é para gover
nar e o quarto ano é-Político. Em dois anos ele não faz uma obra, e 
a deixa de maneira tal que o outro tenha que continuar. O outro, 
então, pára ·e-diz: "Não, esta obra é de-Fulano; vou fazer a minha". 
E essas obras inacabadas, como já repeti, têm um custo cujo-Valor 
pagaria duas vezes a dívida externa. 

Como diz um ditado: -água mole em pedra dura tanto bate 
até que fura. VeremoS se essa nova legislatura poderá modificar 
essa Constituição, pelo menos para os governantes, no sentido de 
dar 8 anos e nunca mais ser candidato àquele cargo. E incluir na 
Constituiçãõ, Conio V. EX a acaba de citar, um dispositivo, u-m pla
no qüinqüenal que determine o não desvio de verba p-ara uma área 
a não ser quando já estiver terminada. Só assim, senã.dor, podemos 
resolver o problema do País, o problema da inflação, da miséria. 

Sãci essas as considerações que faço a V. Ex a. Senador Car
los Patrocínio, agrãdecendo~lhe o oportuno aparte, de um homem 
que conhece a terra, conhece os problemas nacionais, os quais, 
neste momento, denundo ã Nação. Muito obrigado a V. Ex1

\ 

Continuando, Sr. Presidente, assim sendo, sem negar a im
p-ortância da obra de transposição das águas do rio SãO FraD.cisco, 
mesmo que seja para beneficiar apenas Alagoas, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Ceará, somos, nesta oportunidade, contrário ao 
seu início pelos motiVos expostos_ e, principalmente, pelO I ato de 
que os seus ide3.lizadores têm pouCo tempo de governo e os futu
ros administradores do País não darão continuidade, como tem 
ocorrido com quase todos os empreendimentos sinfi.Iares. 

Não obstante, somos favoráveis ã inclusão desse Projeto no 
plano do próximo Governo, que terá tempo de iniciar uma ohra 
tecnicamente insuspeita. 

Entendo que as conclusões da Ferrovia Transnordestina, da 
Adutora do Oeste, do Porte de Suape e de inúmeros projetOs de ir
rigação, espalhados pela nossa região, são os caminhos prioritários 
á serem· seguidos pelo Governo Itamar Franco, nesse pouco tempo 
que lhe resta de mandato; caso queira deixar a Presidência com o 
respaldo e o carinho popular. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala

vraaonobreSenadorJúlioCampos. --- -
~ -o SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte 

discurso.)- Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, falar de exporta
ção de produtos agropecuários do Brasil, em face da grave situa
ção de miséria e fome que vive uma -significativa parCela da 
população, parece um contra-senso. 

Além disso, mesmo os bons níveis de produtividade nas 
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culturas nacionais de 3ITOZ, milho, feijão e algodão, por cau:la da 
diminuição da área plantada, não produzem o __ suficiente para aten
der ãs necessidades internas. De acordo com informações obtidas 
da Companhia Nacional de Abastecimento_ pela imprensa, estima
se que, durante este ano de 1994, o País deverá importar trezentas 
e cinqüenta mil toneladas de algodão enl plUma, novecentas e oi
tenta mil toneladas de arroz em casca, trinta e cinco nill toneladas 
de feijão, dois milhões de toneladas de milbo e cinco milhões de 
toneladas de farinha de trigo. 

Neste mesmo ano, a expectativa de boa safra, ou de super
safra, refere-se apenas à soja, produto voltado para a exportação, 
cuja colheita, segundo os operadores do produto, poderá superar o 
recorde de vinte e quatro milhões de toneladas alcançado em 1989. 

Não obstante esse quadro. Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
não há dúvida de que, mesmo levando em consideração a gravida
de dos nossos problemas sociais e distributivos, não existe justifi
cativa para a diminuição o1i a ausência da presença brasileira no 
comércio internacional dos produtos agropecuários. A retomada 
do nosso desenvolvimento, por meio de uma política económica 
mais atenta ao social, deverá passar também por uma mais siSnifi
cativa participação nacional no mercado mundial, pois é condição 
para que o País atinja adequado patamar de competitividade. 

Apesar da previsão de mudança dos hábitos alimentares no 
mundo, de modo especial no que se_ refere ao cons:umo de proteí
nas animais, existem importantes lugares no- exterior que o Brasil 
precisa ocupar, ~cularmente no mercado asiático e no segmen
to de carnes. A Ásia, nos últimos tempos, vem transferindo }X)Si

ções no consumo de proteína vegetal e de peixes para o consumo 
de carnes em geral. 

O Brasil exJX>rta hoje para o continente áSiático" cerca de 
sessenta e seis mil toneladas de frango por ano, o que corresponde 
a vinte por cento das exportações brasileiras do produto. Os maio
res mercados para o produto brasileiro são· o Japão_(quarenta e_ 
quatro mil toneladas), Hong Kong (dezesscte mil toneladas) e Cin
gapura (três mil toneladas). 

No ano 2000, o mundo estará consumindo cento e cinqüen
ta milhões de toneladas entre carne, ovos e leite. A demanda mun
dial de carne de frango continuara- a "-c:res-cern:a- proporção de 
quatro e meio por cento até ao fmal desta década, cabendo o maior 
percentual de crescimento aos asiáticos~ De 1991 ao ãD.o 2000, o 
consumo atingirá o significativo aumento de oito vírgula oito por 
cento. 

No mercado internacional de frutas, o Brasil começa a ocu
par novas posições. A exportação brasileira de frutas frescas, em 
1993, foi de cento e vinte milhões de dólares, contra os cento e 
quatro milhões de dólares de 1992. O crescimento é comemorado 
com entusiasmo pelo setor, especialmente por ser resultado do de
sempenho no campo das frutas frescas -não tradicionais, como uva, 
melão e maçã. 

Outros segmentos, como açúcar, café, laranja azeda, deve
rão também concretizar bons desempenhos, materializando a pre
sença do Brasil em "novos pólos de c_omércio exterior". 

Apesar desses dados e infoxmações, os problemas no co
mércio internacional de produtos da agricultura nacional são bas
tante evidentes e prejudiciais. A participação dos nossos produtos, 
em 1991, ela de apenas dois vírgula quarenta e cinco por cento. 
Do início dos anos 80 atê os primeiros anos da década de 90, a 
contnbuição do Brasil caiu cinqüenta por cento. Em nível interno, 
o peso dos produtos agrícolas na pauta de exportação passou de 
quarenta e quatro por cento em 1984 para vinte por cento nos pri
meiros meses de 1993. 

Hoje, o volume de exportação encontra-se estagnado, ren
dendo somente oito biThões de dólares anuais. Em contrapartida, 

as imf0112.~3es- de produtos agropecuários cresceram no mesmo 
periodo, passando de um vírgula zero seis bilhão de dólares em 
1984 para um vírgula oito bilhão em 1992. 

Essa situação retrata as dificuldades que vêm sendo enfren
tadas pela agricultura do Brasil para ocupar espaços e competir no 
exterior. Nosso País tem um setor agropecuário empobrecido, ca
rente de receitas e enfrentando altos impostos e extorsivos custos 
de produção e de exportação. Além disso, o Governo tem sido 
muito pouco sensível em relação à possibilidade de presença brasi
leira no mercado externo. 

O comércio internacional é importante para a, formação da 
renda da agricultura brasileira, para permitir o escoamento do ex
cedente de alguns produtos, incentivar a competitividade e aumen
tar a produção e o emprego. O crescimento na utilizaÇão desses 
fatores cria, sem dúvida, a oportunidade para um forte impulso no 
progresso econômico, pois o segmento da agiOíndústria e respon
sável pela geração de quarenta por cento do nosso Produto Interno 
Bruto. 

O Brasil necessita dedicar mais realista atenção à agricultu
ra, através de políticas que reflitam uma visão de curto, médio e 
longo prazos, levando em conta as necessidade presentes e futuras 
do mercado interno _e_ as demandas atual e vindoura dos outros paí
ses, de modo especial daqueles onde existem impOrtantes-pólos de 
expansão e diversificação do consumo. 

As políticas-deverão viabilizar a conquista de vantagens 
comparativas e de competitividade, aquelas por meio da disponibi
lidade de recursos humanos e de capital e estas mediante a capaci
dade _e_ a possibilidade de competir no mercado intern.acicmal. 
Neste caso, políticas fiscais, cambiais, monefárias e coinerciais, ta
xação da exportação, dos insumos e dos produtos diminuem a 
competitividade e a rentabilidade dos empreendimentos, impossi
bilitam a adoção de tecnologias inais avançadas e restringem os 
~os de produtividade. 

Não se pretende, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Es
tado invista de forma paternalista e descriteriada na agricultura, 
mas, sim, que tenha políticas adequadas e estáveis, envolvendo a 
iniciativa privada. 
_ É preciso ampliar os incentivos às ferrovias, às hidrovias, à 

conservação e ampliação da malha de estradas, de modo particu
lar, as estradas que beneficiam as regiões produtoras, normalmente 
as menos cuidadas pelos setores dos governos. 

__ É_ preciso melhorar e estender a eletrificação rural e os 
meios de comunicação do campo para os centros urbanos, elimi
nando a discriminação existente entre o interiof rural produtivo, 
mas vivendo no desconforto, e a cidade que usufrui de todos os 
bens modemos para o seu bem-estar material. 

Maiores esforços também devem ser feitos no âmbito da in
rfa-estrutura de comercialização, uma vez que a existente, além de 
insuÍlcente e mal localizada às vezes, é precária e, com muita fre
qüêncía, não beneficia especificamente o produtor. Além disso, 
em matéria de comercialização, os pequenos e médios produtores 
rurais brasileiros, que vivem no interior e da agricultura, estão à 
mercê de toda a sorte de problemas e de ,atravessadores. 

A tributação excessiva tem transferido renda da agricultura, 
contribuindo para a descapitalização do setor e para a diminuição 
da capacidade de investimento em modernas tecnologias de produção 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Brasil está apenas come
çando a ocupar o espaço que, por natureza, lhe está reservado no 
contexto dos grandes produtores de alimentos para o consumo in
tein.o e do mundo. Para confrrmar, no entanto, essas perspectivas, 
não pode perder tempo. O País precisa participar, em volume de 
oferta e com qualidade, descortinando seu caminho para o desen
volvimento auto-sustentado. 
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Esse é um imperativo histórico: 
Era o que linha a dizer! 

O SR.. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Na presente ses
são temiinou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Lei do Senado n' 313, de 1991, de autoria do Senador Nélson We
dekin, que concede isenção do hnposto sobre Produtos Industriali
zados -IPI para os veículos destinados ao uso_ de representantes 
,comerciais- autôu.omos. 

O projeto não recebeu emendas. 

A matéria será incluída em Orâenl do Dia, oportunamente. 

O SR.. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Na presente ses-
são terminou o· prazo para apresentação de emendas às seguintes 
matérias: 

-Projelo dei:ei daCfunaran' 151, de 1992 (n' 1.002/88, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a extinção da contribuição sin
dicid a qUe se referem os arts. 578 a 591 da Cbnsolidação das Leis 
dzy rl'l\balho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1 '.de maio de 
1943 e dá outras providências; e 

- Projeto de Resolução n° 59. de 1994, de autoria do Sena
dor Jutahy Magal4ães, que altera dispositivos do RegimentO Interno. 

o Projeto de Lei da Cãmara n' 151, de.l992, recebeu uma 
emenda e volta à Comissão de Assuftto!.' Sociais. 

É a seguinte a emenda oferecida: 

Emenda (de plenário), oferecida ao Projeto de Lei da Cãma
ra n° 151, de 1992, que dispõe sóbre a extíiição da contribuição 
sindical a que se refere os artigos 578 a 591 da Consolidação das 
Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1' de 
maio de 1943, e dá outras providências, nos termos do art. 235, n. 
''Dí', do RegimentO Inteio.o. 

Emenda n' 3-PLEN 

Dê-se à alínea d do inciso II do artigo Z', a seguinte reda-
ção: 

11Árt.2° ..................... --··----~ ....... -· --·-·-·•-"'-···'·'--
II-.......................... ,,,,. ......... ~ ........ --.. -·--........ _ .. _ ..... .. 

d) cinco por cento a ser rateado entre as entidades criadas 
pelos trabalhadores e pelos empregadores, investidas de competên
cia para realizar o registro das entidades sindicais, nOs termos do 
inciso I do artigo 8° da Constituição Federal. 

.)\, Justificação 

Para que o sistenia sindical funciOne em prol da paz social 
no Brasil é necessário um mínimo de disciplina que nórmatize a 
ação das diferentes entidades. Faz-se necessária a criação de um 
órgão congregador das entidades representativas para disciplinar 
suas ações. Tâl fato é verdadeiro, quer para as entidades dos traba
lhadores, quer para as dos empregadores. Daí a razão desta emen
da, que proporciona o aperfeiçoamento destas . entidades 
representativas, não só das categorias profiSsionais, como das cate
gorias econômicas. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1994.- Ronan Tito. 

O SR.. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - O Projeto de 
Resolução n' 59, de 1994, não recebeu emendas e será despachado 
ãs Comissões de Constituição, Justiça e Cidadaaia, e Diretora. 

O SR.. PRESIDENTE.(Lucidio Portella)- Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária do dia 19 do corrente a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE.DECRETO LEGISLATIVO N' 44, DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VTII, do 
Regimento Interno) 

Yotaçlo, cm tomo único~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 44, de 1993 (n' 250/93 na Câm811l dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissiio da RADIO 
iNDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifosão 

sonora em freqüência modulada n0 cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão -de Educaçllo: - -

•· 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando~ 
favorável ao projeto; 

• 2° pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello, 
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à 
proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno· único, do. _Projeto .<te_ DecretQ 
Legislativo n' 45, de 1993 (n' 253/93, na Câmara dos Deputados). 
que aprova o ato que renova a concessao outorgada à RÁDIO 
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de éapinzal, Estado --de· San[a 
Catarina, tendo 

Pareceres, ptoferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educaçlo. 

- t• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
faVorável ao projeto; . . . 

• 2• pronunCiameftto: RefatóÍ': Sen8dor JOnas Pinheiro, 
p·eta regularidade dos atas e procedimentos concernentes à 
proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 4ó, DE 1993 

(lnchiido em Ordem do Dia, nos termos do art. .375, vm, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do , Projeto de Decreto 
Legislativo n' 46, de 1993 (n' 248/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifosão 
sonora em freqüencia modulada na Cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo 

Parecer, proferido . em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação: 

- t~> pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- 2•- pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
P!oposição. 
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4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VUI, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 48, de 1993 (n' 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprava o ato que renova ·a permissão da RÁDIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifUsão 
sonora em freqúência modulada· na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em subStituição à Comissão de EducaçAq: 

~ 1° pronunciamento: favorável ao.projeto; 
- zo pronunciamento: pela regularidade dos atas e 

procedimentos concernentes à proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos térmos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, na Câmara ~os Deputados), 
que aprova o ato que renova a pennissdo da RADIO LFI'ORAL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifosão soliora em 
freqfJência modulada na Cidade de Osório, Estado do · Rio 
Grande do Sul, tendo 

Parecere~ proferidos em Pl~ário, "em substituição à 
Comissão de Edu<açlo . 

.. t• prOnunCiamento: Relator: Senador A.m.ir Lando9 
favorável ao projeto; 

.. 2• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão9 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1993 

(lnclu(do em Ordem do Di~ nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação9 em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 52, de 1993 (n' 246/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão 
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Eduaçlo: 

- t• pronunciamento: Relator: SenadorNey Maranhão; 
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Affonso 

Camargo9 pela regularidade dos atas e procedimentos 
concernentes à proposiç!o. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(rn<llifdo em Ordem do Dia nos termos do art.. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votaçi!o, em turno 6nico, do· Prójc:io. de Decreto 
Legislativo n° SS, de 1993 (n° 267/93. u.:;,.('-"~ .... ara dos Deputados), 
que aprova o ato que ren~""'''l a concw?Ssão outorgada à PAQUETÁ 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serv~o de 
radiodifusão sonora em onda méiia na Cidade de Floriano, 
&tado do Pl4u~ tendo 

Parecer favorável, proferid .. :i em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituiçi!o à Comissão de Educaçio. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON" 7, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. ·375, VIII, do 
Regimento Interno) 

VOtação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 7, de 1994 (n' 308/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outorga deferida· à RADIO 
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço de 
radiodifosão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado 
de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. em substituição à Comissão de Educaçio. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994. 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do, Projeto de Decreto 
Legislativo n' 9, de 1994 (n' 301/93, oa Cllmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessélo outorgada à RÁDIO E 
TV TAP AJÓS LTDA., para explorar serviço de radiOdifosilo de 
som e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado" do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senado! 
Dirceu Carneiro, em substituição à Coinissão de Educaçlo. 

lO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"10, DE 1994 

(lnclu(do em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VUI, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno úniC09 do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 10, de 1994 (n' 297193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. 
URBANO THIESEN para executar serviço de radiodifusão 
sonora em .freqüênciti ·modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Htimburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Pareceres faVoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educaçio. 

- 1" pronunciamento: Relator. Senador João França, 
favorável ao projeto; 

- 2• pronunciamento: Relator. Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atas c procedimentos concernentes à proposição. 
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11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(IDcluldo em Ordem do Dia aos termos do art. 375, VIII, do 
Rq:lmeato lutemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 11, de1994 (n' 265/93, na Câmara dos Deputados), 
q~ ·aprova o ato que renova a permissllo outorgada à S.A. 
RADIO VERDES MARES. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora'emfnqüência modulada na Cidade de Fortaleza. Estado 
do Ceará; tendo 

Parecer favo;ãveL proferido em Plenário, Relator. Senador 
Din:en Carneiro, em substituição à Comissão de EduC11çlo. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•J2, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VID, do 
Regimento Interno) 

·Votação, em tuino' único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados), 
que apr(JIIa o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO 
CULTUJIAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de 
radiodijüsão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Sorocaba. Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator. , 
Senatior Meira Filho, em substituição à Comiss!o de Educaçlo: 

· .. 1• pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2• pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

~cntos concernentes à proposiçlo. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•1s, DE 1994 

(Iac::lufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 37.5, VIU, do 
' · Rq:imeato Interno) 

Votaçllo, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 18, de 1994 (ri' 252/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ARA.GUAIA LTDA.. para ap/()rar serviço de radiodifosão sonora 
em onda média na Cidade de Aragualnti. Estado do Tocantins, 
tendo 

P=r favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Carlos Patroclnio, em substituiçl!o à Comissão de Educaçlo. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(IDclurdo em Ordem do Di~ nos termos do art. 37.5, VIU, do 
Regimento lutemo) 

Votaç!o. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 19, de 1994 (n' 254/93, na Câmàl'a dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisilo) na Cidat:k de Anápo/is, Estado de 
Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Carlos Patro<inio, em substituiçl!o à Comiss!o de Educaçlo. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1!194 

(IDcluido em Ordem do Dia aos termos do art. 375, VIII, do 
Rq:imeato Interno) 

V otaçlo, em tum<> únioo, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 24, de 1994 (n' 328/93, na Câmara dos Deputados), 
que oprova o alt> que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOK DO VALE DO SAPUCAi para executar 
serviço de radiodifosão-sonora em fre(Jüência" modulada. com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado çie· 
Minas Gerais. tendo · ' 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Luci di o Portela, em substituição à Comissilo _de Edu-=açlp. 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 37.5, Vlll, do 
Regime-:rto lnter~~). 

Oiscuss!o; em turno único. do ·ProjetO de,' DecretO 
Legislativo n' 64, de 1993 (n" 275/93;na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA. PARANAENSE' SIA pora 
explorar serviço de radiod;fosão de sons" e inia~erls (~elevisãoJ, na 
Cidãde· de Londrina, Estado do· Paraná. (Dependendo de parecer 
da Comissl!o de Educaçlo) · 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgincia, nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento lutemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de· Decreto 
Legislativo n' 23, de 1994 (n' 327/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessi'Jo outorgada à RADIO 
MONT ANH/ts DE BOTELHOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifisuão sonora _e,n p~ mé{iia. na _ Çidade_ rfe _B__ote/hos, 
Estado de Minas Gerais; (Dependendo de parecer da Co!Dissãq ~e , 
Educaçlo) 

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•t6, DE 1994 

(Em regime de urgfocla, nos termo"s do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do -Projeto de Lei da _Câm~ n° 
16, de 1994 (n' 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constituição Federal, disponde sobre serviços 
notariais e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n' "132, de 1994, da Comiss!o de Constituiçio, 

Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto oom Emendas n's I e 2 
- CCJ, de redação, que apresenta; 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em 
substituiçlo à Comissão de Constituiçlo, Justiça e Cidadania, 
pela rejeição das emendas n's 3 a26, de Plenário. 
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19 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO N" 156, DE 1993 
(lnelu(do em Ordem do Dia nos termos do art. 33~ "b", do 

Rezjmento Interno) 

Votilçllo, em turno único, do Substitutivo da Câmata .ao 
Projeto de Lei do Senado n"1S6, do1993, de autoria do Senador 
Marco Maciel,. que renuva o prazo de que trata o·§ 6° do art. 2° 
do Decnto-1•1 n• 2.452, lho 29 tkjulho tk 1988, introduzido pela 
úi n'/1.396, ds 1 de janeiro tk 1992, para a instala#/o tk Zonas 
de Processamento tk Exportações já existentes, tendo 

Parecer favorável, proferido eni Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em Substituiçlo à ComissãO de ASsuntos 
Econ3mieos. 

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 112, DE 1994 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do 
-Regimento Interno) · 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 112, de 1994 (n' 4.268/94, na Casa de origem), de iniciativa do · 
Presidente da República, que institui a Cédula de PrOdUto Rurai , 
e dá outras providências. (Depend~do de Parecer da Comissão 
de Assuntos Econ6micos) 

21 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991 -

COMPLEMENTAR 

Votação, em "turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
27, de 1991 .. Complementar9 de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor9 que regulamenta o § 3° do art. 192 da Coilstituiçãõ 
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e 
dá ·outras providinCias9 tendo 

Parecer fàvorável, proferido cm Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranh!o,. em substituição à Coinissão de Assuntos 
Econ3micos. 

O SR.. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Está encerrada a 

sess~o~--

(Levanta-se a sessão às 17h45min.) 

ATADA49"SESSÃO,REALIZADA 
EM 1' DE JUNHO DE 1994 

(PublicadanoDCN- Seção II- de 2 de junho de 1994) 

Retificação 

Na página 2.626, 2' coluna, na fala da Presidên~i~ ref~~nte 
à t.':ensagem n• 218-A, de 1994, 

Onde se1ê: 
A Presidência recebeu a Mensagem n° 218, de 1994 (n° 

404194, nã õrigem),... -
Leia-se: 

À. Presidência recebeu a Mensagem n° 218-A, de 199-4 (ri~ 
404194, na origem), ... 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' r . DE 1994 

Retffica o Anexo do Ato da ü nit:são Diretora 
n° 1, de 1993. 

A Comissão Diretora do Senãdo Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, 

Resolve: 
Art. 1°- O Anexo do Ato da Comissão Diretora n° l,de 2~ 

de janeiro de 1993, fica retific3do na forma do Anexo a este ato. 
Art. 2° - Este ato entra em vigói- na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos ao dia 22 de janeiro de 1993, data de publi-
cação do Ato da Comissão Diretora no 1, de 1993.- . . 

Art. 3°- Revogam-se as dispoSiÇOes em contrário. · 
Senado Federal, 6 de julho-de 1994.- Humberto Lucellà-

Chagas Rodrigues -Júlio CamJX!s -Luci di o Porte Da. . 

ANEXO 

(ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' 12, DE 1994) 

Situação atual Situação nova. · 

ApiisaediçãodoatodaComiSsãq .. Após a aplicação deste alo 

· Diretora n° 57, de 1992 

Categoria funcional de 

Técnico. Legislativo 

~te~oria FunCional_de 

TécnicO Legislá~Vo' 

Classe Padrão Cargos -Oasse Padrão airgos 

1" 65 r·· 1 84 

3' 19 . . . 3' . 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N'13, DE 1994 

Dispõe sobre a duração dos contratos de pres
tação de serViçOs a serem executado~ de fo~a t;ODÚ· 
nua, no âmbito do Senado Federal, Cegraf e 
Prodasen. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das suas 
atnõuições regimentais, considerando â necessidade de se proce
der de maneira uniforme no- Senado Federal, Cegraf e Prodasen 
com relação aos contratos, e considerando o que dispõe o inciso II, 
do art. 57, da Lei n° 8.666/93, com a redação daâa pela Lei n° 
8.883/94 •. 

Resolve: 
Art. 1° Os contratos de prestação de serviços a serem execu

tadqs_ de forma contínua, no âmbito do Senado Federal, Cegraf e 
· Prodasen terão-prazo de vigência de 12 (doze) meses consecuti

vos, podendo ser prorrogados por iguais petiodos, até o limite de 
60 (sessenta) meses. 

Art. 2° Este a~o entra em Vigor na -data de sua publicação. 
Sala da Comissão Diratora, 6 de julho de 1994 . .:_ Humber

to I.ucena- Chagas Rodrigues- Júlio Campos- Lucílio Por-
tela. • 

ATO DO PRESIDENTE N" 241, DE 1994 

O Presidente do Senado Federai, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo art. 6°, § 2°, da Resolução n° 42, de 1993, re
solve designar ADILSONROSA DE OLNEIRA, Analista Legis
lativo, Área· de Apoio Técnico ao Processo LegislativO, _ 
Especialidade Taquigrafia, Nível IIL Padrão 45, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federai. para substituir o Diretor da Subsecre-

. --, . 
~ -~~-- """"''~ _. __ .-::;;-_·~'i'!:':::.:::-·•· .. ~-. 
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ta:ria de Taquigrafia, FC-8, no periodo de 4-7-94 a 2;3-7-94, duran
te o afastamento do titular, em gozo de férias~ 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. ~ Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 242, DE 1994 
O Presidente do Senado federal, no uso da atribuição que 

lhe foi conferida pelo art. 6', § 2', da Resolução n• 42, de 1993, e 
tendo em vista o disj?Oslo no art. 38 da Lei n• 8.112, de 1990, re
solve designar JOSE PAULO BOTELHO COBUCC!, Técnico 
Legislativo, Área -de Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade 
Administração, Nivel II, Padrão 30, do Quadro Pessoal do Seoado 
Federal, para substituir o Diretor da Subsecretaria de Adtni.nJ.s4"a
ção de Pessoal, símbolo FC-8, em seus impedimentos eventuais. 

Seoado Federal, 7 de julho de 1994. Senador Humberto 
Lucena. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 243, DE 1994 
O Presidente do Senado F~ral, no uso da sua competência 

regimental e regulamçntar, d~ conformidade com a delegação de 
competência que ihe foi outorgada pelo Ato-da Cortilssão -Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, .e tendo em -vista o que consta do Pro
cesso n° oos.g61/94-7. resolve tornar sem efeito o Ato desta Presi
dência n• 189194, ptiblicado no DCN de 3-5-94, Seção II, que 
exooerou, a partir de 4 de abril de 1994, do cargo de Técnico Le
gislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Espe
cialidade Processo Legislativo, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, nos termos do art. 33, inciso--vm:;-da Lei n• 8.112, de 
1990, o servidor JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES ALVES, em 
razão~ ter pedido vacância do cargo de Técnico Legislativo, Ní
vel II. Area de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especiali
dade Processo Legislativo, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do 
Seoado Federal. · 

Seoado Federal, 7 de julho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 244, DE 1994 

O PreSidente do Senad.Q Fed~ral, no uso de suas atribuições 
e em conformidade com a delegação de competência que lhe foi 
outorgada pelo Ato da Comissão Diretora D0 2, de 1973, e de acor
do com o que consta do Processo n° 005.961194-7, resolve decla
rar vago, a partir de 4 de abril de 1994, o cargo de_ Técnico 
Legislativo, Area de Apoio Técnico ao_ Pr"Qç_ç_sso Legislativo, Es
pecialidade Processo Legislativo, do Quadro de Pessoal do_Sonado 
Federal, nos termos do art. 33, inciso VTII, da Lei n° 8.112_, de 
1990, ocupado pelo servidor JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES 
ALVES, em virtude de ter tomado posse em outro cargo inacumu
lãvel. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 245, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, 
em conformidade com a delegação de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão Oi,ret.çrra n° 2, de ~-973, em ~mpri
mento à sentença D0 7326, proferida no Mandado de SegurmiÇa n° 
1831 da 4' Vara da Seção Judicária do Distrito Federal, e de acor
do com a Resolução do Senado Federal n° 42, de 1993, e COt;!l o 
Ato da Comissão Diretora n• 53, de 1993, resolve, nomear CAS
SIO Ml]RILO ROCHA para o cargo de Técnico Legislativo- Ní
vel II, Area de Policia, Segnrança e Traosporte, Especialidade de 
Traosporte, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo 
Ato do Presidente n• 262, de 1992, publicado no Diário do Con-

gresso Nacional, Seção II. de 25 de junho de 1992. e no Diário 
Oficial da União, Seção I, de 30 de junho de 1992. · 

Senado ·Federal, 7 de julho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. · · 

ATO DO PRESIDENTE N' 246, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal. no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo § 3' do art. 5' do Plaoo de Carreira dos Ser
vidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993-
Senado Federal, resolve dispensar, a pedido, a partir desta data, a 
servidora SIRLEY CONDE DE FIGUEIREDO CIMA, Aoalista 
de Informática Legislativa, Nlvel III, do Quadro de Pessoal do 
Prodasen, da Função Comissionàda, FCS, de Assessor-Olefe, da 
Assessoria da Diretoria-Executiva do Prodasen. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. · Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 247, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, .no uso da atriP.u:ição que 
lhe foi conferida pelo § 3' do art. 5' do P!~o de Carreira dos Ser
vidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51, de 1993-
Senado Federal, resolve tornar sem efeito, a partir desta data, a de
signação da servidora SIRLEY CONDE DE FIGUEIREDO 
CIMA, Aoalista de !nfonnãtica Legislativa, Nivel III, do Quadro 
de Pessoal do Prodasen, para substituir o Diretor-Executivo do 
Prodasen, formalizada através do Ato n• 210/94. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 248, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo § 3' do art. 5' do Plano de Carreira dos Ser
vidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n• ~I, de 1993-
Senado Federal, resolve designar o servidor JOSE AUGUSTO 
PARREIRAS DE OLNEIRA, Analista de Informática Legislati
va, Nível m, do Quadro de Pessoal do Prodasen, para exercer a 
Função Comissionada, FC-8, de Assessor-Chefe, da Assessoria da 
Diietoria-Executiva do Prodasen, a partir desta data. -

Senado Federal, 7 de julho de 1994. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente. -- · · · 

ATO DO PRESIDENTE N' 249, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo § 3' do art. 5' do Plano de Carreira dos Ser
vidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993 -
Senado Federal, resolve designar o servidor DEOMAR ROSADO, 
Aoalista de Informática Legislativa, Nivel III, do Quadro de Pes
soal do Prodasen, para substituir, a partir desta data, o Diretor
Executivo dó Prodasen, em seus -afastamentos ou impedimentos 
regulamentares. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 250, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
COJ;llpetência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora, 
n° 2, de 4 de abril de 1993, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 006.959/94-6, resolve manter aposentado, por invalidez, o 
servidor ANTÔNIO JOSÉ DE LIMA, Analista Legislativo, Área 
de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nivel III, Padião 45, 
do Quadro de Pessoal do Sena~o Federal, nos t~rmos do art. 40, 
iriciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, com-
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binado com os arts. 186, inciso I, § 1°~ 67 e 250, da Lei n° 8.112., 
de 1990; bem assim com os arts. 34, § 2°; e 37 da Resolução (SF) 
n° 42, de 1993, a partir de 27 de abril de 1994, com proventos inte
grais, observado o disiXJslo no art. 37, inciso XI, da Constituição 
Federal 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 251, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora, 
n° 2, de 4 de abril de 1993, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso ll0 009~716/94-7, resolve aposentar, voluntariamente, o ser
vidor DORVELINO LEMOS DO PRADO; Têcnico Legislativo, 
Áiea de Jnstalições, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de 
Espaço F'!Sico e Serviços Gerais, Nível ll, Padrão 30, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art 40, inciso ill, alí
nea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 186, inciso m, alinea a; 67 e 250" da Lei n° 
8.112, de 1990; bem assim com os arts. 34, § 2°; e 37 da Resolu
ção (SE) n° 42, de 1993, com proventos integrais, observado o dis
posto no art 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 252, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi coilferida pelo art. 6°, § ?:', da Resolução n° 42, de 1993, e 
tendo em. vista o que consta do Processo n° 010371194-0, resolve 
designar ANTÔNIO ALBERTO DE CARVALHO, Analista Le
gislativo, Área de_ Apoio _Técnjco ao Processo Legislativo, Níyel 
li, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para 
substituir a Diretora da Subsecretaria de Arquivo, FC-8, no períO.:. 
do de ! 0-8-94 a 20-8-94, durante o afastamento da titular, em gozo 
deférias. · · -

Senado Federal, 7 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 253, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atnõuição que 
lhe foi cOnferida pelo art. 6°, §?:',da Resolução n° 42, de 1993, e 
tendo em vista o que consta do Processo n° 010.575/94-4, resolve 
designar JOSÉ ROBERTO LEITE DE MATOS, Têcnico Legisla
tivo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Pa
drão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para substituir 
o Diretor da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado 
Federal, Sím~o FC-8, no periodo de 11-7-94 a 9-8-9.4, durante o 
afastamento dÓÕ.tular, em gozo de férias. . 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 254, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo art. 6°, § 2°, da Resoluç3o n° 42, de 1993,- e 
tendo em vista o que consta do Processo n° 011.359/94-3, resolve 
dispensar, a pedido, EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA, a 
partir de 27 de junbo de 1994, da função comissionada FC-7, de 
Assessor, do Quador de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 255, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atn'buições, 
em conformidade com a delegação de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Contissão Diretora n°. 2l de 1973, resolve tor
nar sem efeito a nomeação de SAULO L1CIO DE OLNEIRA 
para o cargo de Têcniéo Legislativo, Nível ll, Áiea de Polícia, Se
gurança e Transporte, Especialidade de Transporte, Padrão 16, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, constante do Ato do Presi
dente n° 167, de 1994, em virtude de desistência vOhmtária dare
ferida nomeação, de acordo com o Processo n° 007.761/94-5. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N" 256, DE 1994 

.O Presidente do Senado Federal, no uso da competência 
que lhe é conferida pelo art 6°, § 2°, da Resolução n• 42, de 1993, 
e de acordo com o que consta do Processo n° 010.663/94-0, resol
ve desil)Dar CLÁUDIA L YRA NASCIMENTO, Analista Legisla
tivo, Area de Apoio Técnico ao Processo Legi.Shitivo, 
Especialidade Processo LegiSlativo, Nível ill, matrícula 2634, pala 
substituir a ocupante da função conllssionada de S'ecretário-Geral 
da Mesa (FC-10), Sara Ramos de Figueiredo, no periodo de.!! de 
julho a 9 de agosto de 1994, durante ·as féria.S da titular. 

Seuado Federal, 7 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO DlRETOR-GERAL N° 82, DE 1994 

O Diretor-Gei'al do Senado Federal. no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de 1993, e ten
do em vista o que consta-do Processo n° 011.437/94-4, resolve tor
nar sem efeito o Ato ri.0 61, de I 994, desta Direi.oria-Geral, 
publicado no DCN S<ição U, de 6 de junbo:de 1994, que nomeou 
CONCEIÇÃO EDNA FONSECA RESENDE, para exercer o _car
go, em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senàdor 
Carlos Alberto De'Carli. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor Geral 

ATO DO DlRETOR·GERAL N° 83, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso d;l atribuição 
que lhe confere o art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de 1993, e de 
acordo com o que consta do Processoli0 011.136/94-4, ie50lve no
mear JOSÉ RICARDO PORTO para eXercer o cargo • em Comis
são, de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com lotação e exercícíO no Gabinete do Senador Raimun
doLira. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. - Manoel Vilela de 
Mãga1bães, Diretor-GeraL - - -" · ' - · 

ATO DO DlRETOR·GERAL N" 84, DE 1994 

O Diretor-Geral do Seuado Federal, no uso da atribuição' 
que lhe foi- COnferida pelO ãrt. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de 
1993, e de acordo cotn o que consta dC!,Processo n° 011.728/94-9, 
resolve exonerar, a pedido, PAULO SERGIO MOREIRA NOVA 
DA COSTA do cargo, em comissão, de ·Secretário Parlamentar, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador 

. J osê Sarney, a partir de 1° de julho de 1994. · · 
Senado Federal, 7 de julho de 1994. - Manoel Vilela de. 

Magalhães, Diretor-Geral. 
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ATO DO DIRETOR-GERAL N' 85, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi ccnferida pelo art. T, § 2°, da Resolução n° 42, de 
1993, e de acordo com o· que consta do Processo n° 011.729/94-5 
resolve nomear GERALDO PIMENTEL BARBOSA FJLHO para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Ga
binete do Senador José Sarney. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. - Manoel Vilela de 
MagalhãES, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 86, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi ccnferida pelo art. 7', § 2', da Resolução n' 42, de 
1993, e de acordo -com ·o que consta do Processo n° O 11~438/94-0, 
resolve nomear MARIA CELESTE DA COSTA PINTO para 
exercer o cargo, em comissão, -de Assessor Técl,llco, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, com lotaçíio-e eXerCício riO Gabinete 
do Senador Carlos Alberto de 'Carli. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas de 1' a 30 de 

_ )~o_d.~199~.::~~~6~.!!! ~o-~~c11to Intero~) 

Projetas aprovados e enviados à sanção 
- Projeto de Lei da Cãmara n' 17, de 1994 {n' 4.393/94, na 

CaS-a de origem), qUe dispõe -sobre a renegociaçãO- das dívidas re
manescentes das entidades ,extiJ1tas pnr força da Lei n' 8.029, de 
!::Me abril de )990, e dã ontras providências. 

Sessão: 1°-6-94 
-Projeto de Lei da Cãmara n' 60, de 1993(n' 1.020/91, na 

Casa de origem), que isenta aposentados do pagamento da taxa de 
pesca. 

Sessão: 1 '-6-94 Extraordinária · · 
-Projeto de Lei da Cãmara n' 66, de 1993 (n' 3.277/92, na 

Casa de origem), que dispõe sobre o preço da comercialização da 
gasolina de aViação. · -

Sessão: 1°-6-94 Extraordinária 
· ~Projeto de Lei da Cãmara n' 34, de 1994 (n' 2.535/92, na 

Casa de origem), que dispõe Sobre o exercício da profissão de De
senhista 

Sessão: 8-6-94 _______ _ 
-Projeto de Lei da Cãmara n' 106, de 1993 (n' 4.689/92, na 

· Casa de origem):- que altera dispoSitivOs do Código'" de Processo 
CiVil, relativos à liquidação de setença. 

Sessão: 8-6-94 -
-Projeto de Lei da Cãmara n' 4, de 1994 (n" 1.026/91, na 

Casa: de origem), que regulamenta o disposto no § 2° do art 176 
da Constituição Federal e altera dispositivos do Decreto-Lei n° 
227, de 28de fevereiro de 1967 - Código de Mineração, adaptan-
do-o às normas constitucionais Vigentes. -

Sessão: 8-6-94 
-Projeto de Lei da Cãmara n' 44, de 1994 (n' 534/91, na 

Casa de origem), que concede passe livre às pessoas portadoras de 
deficiência nó siSte-ma de transporte coletivo interestadual. 

Sessão: 8-6-94 
-Projeto de Lei da Cãmaran' 195, de 1993 (n'2317/91, na 

Casa de origem), que denomina 'Rodovia Avelino Piacentini" o 
trecho da Rodovia BR-158 entre os municípios de Campo Mourão 
e Peabiru, no Estado do Paraná. 

Sessão: 8-6-94 _ · ,' ' 
- Projetg,de Lei da Cãmaran' 89, de 1994 (n' 3.(17/!/3, ruÍ 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repllblica. qué 
transforma o Conselho Administrativo de Defesa Ecooômli:a -' 
CADE, em autarquia, dispõe sobre a prevenção e a iepressfb a,i 
infrações contra a ordem ec-onômica e dá outras proVia&.Ci&S._,._. - -~ 

Sessão: 9-6-94 · - ·· ' . -_' ,- o• \ 
-Projeto de Lei da Cãmara n" 88, de 1994 (n' 2.398192; ·l!li 

Casa de origem), que dispõe sobre o Estatuto da Advocaçia. e ·a Or-: 
demdosAdvogadosdoBrasil. __ . ·•--::.· ·-

Sessão: 9-6-94 - . . _ ' 
- Projeto de Lei da Cãmara n' 91, de 1994 (n' Ú43/92~ rui: 

Ca~ de origem), de iniciiitiva do Presidente da Repúbllca, (pre aul 
toriza o' Poder Execi.!tivó a rédistribuir os cargos criJ!dol! pela Lei 
n' 8.433, de 16 de junho de 1992. · ·- · · 

·Sessão: 14-6-94 
-Projeto de Lei da Cãmara n' 242, de 1993 (n' 3.oo2!92, na' 

Casa de origem), que dispõe sobre o exercléio da profissão' cje De~ 
tetive e dá outras providências. - ,_ .1 ~ 

Sessão: 14-6-94 
-Projeto de Lei da Cãmaran' 12, de 1994 (n' 3.174/92,0.: 

Casa de origem), que determina que o modelo de fardamento OSCO-' 
lar adotado nas escolas públicas e privadas não possa ser alterado1 

antes de transcorridos cinco anos'. - -J 

s.Siãc: 14-6-94 · - ' 
·-Projeto de'I.eí da Câiilàiâ Íl' 142,' de 1993 (n' 1.735/9i, Dà' 

Casa de origem), que coo sidera o Distrito de Fazenda_ N~!~ ~·· 
Municlpio de Brejo da Madre de Deus, Estado de l'er.llaJií!>uco, 
área especial oo interesse fuiistico -e estância hidromineral. ~ 

· -SesSão: 15-6-94 - · • • -• ··i 
· -Projeto de Lei da Cãmara n' 92, de 1994 (n' 4.480194,"' 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repúolica, qile' dis~ 
põe sobre a remuneração dos cargos em ComiSsão, -dérm.e,cri.téri~ 
de incorporação de vantagens de que trata a Lei n' 8.112, de ·11 dO 
d?=dên-_ bro de 1990, no ãmbito do Poder Execotivo, e~-~~l""'j 
Vl Cla5, _ ~ 

Sessão: 16-6-94 _ _ · ._ ·_ __ :. _- . 1 
-Projeto de Lei da Cãmara n' 16, de 1993 (n'-181/87, na. 

Càsa de origem), que proclama o Major-Brigadeiro-dj>-Ar J~rônyc 
mO Baptista Bastos, Patrooo do Desporto na Aeronáutica~ . ,. . i 

Sessão: 22-6'94 . . .• · ~--- . _ - : · • ~ ·: ·: · ; 
-Projeto de Lei daCâinaran' 56, de 1993 (n'_484/91, n,. 

Casa de origem}, que concede o título de ''Patrono da ~logia clct 
Brail" ao cientista e pesquisador Augusto Ruschi. -, · ' 

Sessão: 22-6'94 -. - - " ,! 
- Projeto de Lei da Cãmara Íi0 111' de 1994 (n' 4.639194, ~ 

Casa de origem). que dispõe sobre o benefício do segtiro-deseDi-: 
prego, altera dispostivo da Lei n' 7 .998, de 11 de janeirO' de 1990/ 
e dá outras providências. - · · - .- - · · - ·'-.- \ 

Sessão: 28-6-94 
' _, 

Projetas aprOvados e enviados à promulgação . . . : . . ~ 
-Projeto de Resolução n' 52, de 1994, que aotooza o Qo.i 

vemo do Estado de Goiás a elevar o !imi'le fri.ado no~ arl._<t~. n, da; 
Resolução n' 11, de 1994, e a emitir, mediante ofertas'PóblíciS~ 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiãs- LFf(lQ, des-! 
tinadas ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro_ se-
mestre de 1994. " 

Sessão: 8-6'94 - --~~ ~-- . l 
Transformadona:Resoluçãon°41~de 1994. -~- - ! 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 42, de 1993' (IÍ' 247/93,j 

na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renov·a a c<llice:s-f 

! 
í 
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são outorgada à Rádio Alvorada do Sertão Ltda.. para explorar ser
viço de radiOdifusão Son.Orà eril onda média na cidade de São Joãó 
do Piauí. ' · 

Sessão: 8-6-94 
Transformado no Decreto Legislativo n• 24, de 1994. -
-Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1993 (n• 249/93, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda., para ~piorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modnlada na cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco. 

Sessão: 8-6-94 
Tran.sfo~dono·Dec~toLegislativon°23, de 1994. _ 

· '~ fl'o.itftó _dO ):iecieio Lé!iisl~~vc; n• 38, de _1994 (n" 420/94, 
na Câinara dos Deputados), que disc1plina os atos praticados na vi
gência das Medidas Provisórias no' '381, de 6 de dezembro de 
1993; 408, de 6 de janeiro de 1994; 425, de 4 de fevereiro de 
1994; e 446, de 9 de março de 1994. 

Sessão: 1~6-94 · 
Transformado no Decrelo Legislativo D0 27, de 1994. 

, ,. - \'fojeto de Pl=e!<> Legislativo n• 44, de 1994 (n" 407/94, 
na ~"1"\ <jqsi)eputados), que aprova o texto da Convenção so
bre a Elimirlaç&o de T9das.as,l'ormas de Discrin!inação Contra a 
!lifulhêi, 'asiinado pela República Federativa do BrasU, em Nova 
Iorque, em 31 de março de 1981, bem como revoga o Decreto Le
gislagvo I!" 9;3, de I ~83. 

· Sessão: I 4-6-94 
''I'ran •formado nó Decreto Legislativo n• 26, de 1994. 
:_ Pro]eio Íie oecreto Legislativo n• 43, de 1994 en• 406/94, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são_ à Rftdio Panorama de Catolé do Rocha Ltda., para explorar 
sei:ViÇO de sadiPdifusão em freqüência modnlada na cidade de Ca
tolé do Rocha, Estado da j>aralba. 

, • · ·Sessão: 15-6-94 
· · Transformado no Decreto Legislativo n• 25, de 1994. 

· :_ 'rrojei,) de Resolução D.• 54, de 1994, que autoriza o Go
verno do Estado do Espírito Santo a ultimar contratação de opera
çãp de crédito externo, com garantia da União, no valor 
equivalente a até cento e cinqüenta e quatro milhões_ de dólares 
norte-americanos, de principal, junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento- BmD (Banco Mundial), desti
nada ao fman.ciamento_ parcial do Programa de Despoluição dos 
Ecossistemas Litorãneos do Estado (PRODESPOL). 

· Sessão: 16-6-94 
Transformado na Resoluçãc n• 42, de 1994. 

MA 1ÉRIAS APROVADAS E ENviADAS 
À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

-Projeto de Lei do Senado n• 140, de 1993, de autoria do 
Senador Affonso Camargo, que altera dispositivos da Lei n• 7.418, 
de 16 de dezembro de 1985, que instituíu o Vale-Transporte. 

Sessão: l"-6-94 Extraordináiia- Decisão Terminativa 
-Projeto de Lei da Cãmara n"230, de 1993 (n"1.701/91,na 

Casa de origem), que cri3. a Estação Ecológica da Dha do Medo, na 
ilha do mesmo nome, Município de Itaparica. 

Sessão: 1 "-6-94 Extraordinária 
-Projeto de Lei daCãmaran"239, de 1993 (n"1.791/91,na 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dis
põe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 
Afms e dá outras providências. · 

Sessão: 15-6-94 
-Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1993, de autoria do 

Senador Álvaro Pacheco, que dispõe sobre a distnõuição de pro
cessos a juíZes designados para os Tribunais Eleitorais. 

~c Sessão: 23-6'94 Extraordinária 

· INDIC ,.ÃO DE AUTORIDADE 

-Indicação de Autoridade no 1, de 1994, dos Líderes Parti
dârios, submetendo à apreciação do Senado Federal o nome do Se
nador Iram Saraiva para exercer o cargo de MiniStro do Tribunal 
de Contas da União. 

Sessão: 29-6-94 

MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS 
À ESCOLHA DE AUTORIDADES 

- Mensagem n• 191, de 1994 (n• 374194, na Casa de ori
gem), de 23 de maio de 1994, pela qual o Senhor Presidante da 
República submete à consideração do Senado o nome do Tenente
Brigadeiro-do-Ar CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA, para 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Mlitar, na vaga 
reservada a Oficial-General da AeronáutiCa, decorre~te. 4a aposen-
tadoria do Ministro George Belharn da Motta. · · 

Sessão: 29-6-94 

PROJETO ARQUIVADO, NOS lERMOS DO 
ART. 254 DO REGIMENTO INIERNO 

. ;_Projeto de L.;i da Cãrnara n• 182, de 1993 c~· 180/9-1, na 
Casa de origem), que estabelece normas gerais sobre a emissão de 
sons e rufdos prejudiciais à saúde, à segucança e ao scssego públicos. 

Sessão: 1°-6-94 Extraordinária- Decisão Terminativa 
-Projeto de Lei da Câmara n° 49, de 1994 (n° 1.744/91;Iia 

Casa de origem), que altera o art. 482 da Consolidação das Leis do 
Trabalho- CL T. 

Sessão: 1°-6-94 Extraordinária- Decisão Terminativa 

PROPOSIÇÕES RETIRADAS PELO AUTOR E 
ARQUIVADAS, NOS lERMOS DO ART. 256 

DO REGIMENTO IN1ERNO 

-Projeto de Lei do Senado n• 305, de 1991, de autoria do 
Senador Darcy Ribeiro, que regula parte do § 4" do art. 199 da 
Constituição Federal, sobre a retirada de tecidos, órgãOs ou partes 
do corpo humano destinados a transplantes, e dá outras providên
cias. 

Sessão: 14-6-94 Extraordinária 
-Projeto de Decreto Legislativon• 135, de 1991, de autoria 

do Senador César Dias, que susta a eficácia da Portaria n• 580, de 
15 de novembro de 1991, do Ministro de Estado da Justiça, que 
declara como posse permanente do grupo indígena Y anomami a 
área que especifica. 

Sessão: 16-6-94 

PROJETO REJEITADO E ENCAMINHADO 
AO ARQUIVO 

- Projeto de Resolução n° 53, de 1994, que declara a perda 
do mandato do Senador Ronaldo Aragão. 

Sessão: 22-6-94 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À 
COMISSÃO DIRETORA 

(art. 98, V, do Regimento Interno) 

-Projeto de Lei do Senado n° 146. de 1992, de autoria da 
Senadora Júnia Marise, que dispõe sobre a inclusão do Vale do Je-
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quitinhonha do Estado de Minas Gerais na área de atuação da Su
perintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

Sessão: 8-6-94 
- Projeto de Lei do Senado n' 132, de 1991, de autoria do 

Senador Eduardo Suplicy, que dispõe sobre o depoimento de auto
ridades ou cidadão perante as comissões da Câmara dos Deputa
dos, do Senado Federal e do Congresso Nacional. 

Sessão: 14-6-94 
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 

62, <!e 1990 (n' 3.516/89, na Casa de origem), que defme crime or
ganizado e dispõe sobre meios especiais de investigação e prova 
nos inquéritos e processos que sobre ele versem. 

Sessão: 15-6-94 

SUMÁRIO DAS MATÊR!AS APROVADAS 
PELO SENADO FEDERAL 

(Mês de junho de 1994) . 

Projetes aprovados e enviados à sanção ...... ····~··· ........................ 18 
Projetes aprovados e enviados à promulgação ............................ 7 
Projetes aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ........... 4 
Mensagens relativas à escolha de autoridades .......................... .. 
Indicação de Autoridade .............................................................. 1 

SUMÁRIO DAS MATÊR!AS APROVADAS 
PELO SENADO FEDERAL 

(Até o dia 30 de junho de !994) 

Emenda Constitucional promulgada pelas Mesas do Senado Fede-
ral e da @mara dos Deputados ................................................... 00 
Projeto_s aprovados e enviados~ sanção ... _ ..... , .............................. 39 
Projetes aprovados e_ enviados à prom.ulgação ............................ 65 
Projetes aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ........ ... -22 
Mensagens relativas à es_colha de autoridades ........... ..... -....... ~ .... ~:2:2 

- Indicação de autoridade .......................................... ,_n••···-.. -· ... 1 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO . NACIONAL 
SEÇÃOII 

ANO XLIX- N• 82 QUINTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA ... , .. ' 

Destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 542, 
de 29 de junho de 1994, que "dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Na
cional, estabelece as regras e condições de emissão do real e os critérios para con
versão das obrigações para o real e dá outras providências". 

Retificações 

Napublicaçuo féiiano Suplemento ao n• 81, do DCN-SêçUo II, de 8 de julho de 1994, na página 2, 
Onde se lê: 
........................ ~..__,.,~_.._._ . ...,....,,_,h,...,,.._,...,,,...,.,...,....,,,,,:;,,,o •• : •••• t;·;J..' •••••• -:-···u;; •••• ~ ....... • •••• ~ •••••••••••••• ; ••• ,._ •• d~.; •• ._,.k~.~ao.l.:.i.,.;l •••••• :::I •• :c..f:J..i;l~-;~;;: 

Deputado LUCÍDIO PORTELLA- 00!,'0?.3: 
···~··.,-·---'·..__.--;-....... -., __ __, ________ ~···-·""~··"'"""-'"" ...... ····-·········;.~.-.;..· •...•• _,, ... ~ •. : ..•••••.••••.. ~~.t.'-:_·•·~.; ..... ;-; •• .,.,,_.-;., •..• ~~~-•••• ~.::._-••• -:; .. . 

Deputado VALDIRCOLATTO- 033,093, 113, 114,202,203 . 
•••••••••••••••••••••• ..........__... .••• - •• ·~·······---····~··-------~.:; ......................................... -.-._ ............. ~....L-. .......... _.~ .... .--;~.!;.;:.: •• : .... ~ ........... .:......~.~~--

Leia-se: 
Senador LUCÍDiO PORTELLA- mil. 
..................... ~--------~~----=--··"""-'=-----.-..-- ..... --~----... --------=·-~~-:. .... ::-;;.~,;~ .. -.......... ~ ......... ,,,;;~;.~ .. ~.-;.~.~~ ... -;:;..; ............ _ ... _ 
Deputado VALDIR COLA TIO- 023, 033,093, 113, 114, 202, 203 . 
................................. - ........................ _______ ,.,. • ._~,,._....,._,__,;t;,A. .... •-"'-'~---------------; ...... .-.~ ................ -.~ .. ~-.. ;.;-;;·.~ ..... :.: •• : ............. -.:.::.~ .... -: 

Na página 23, 

Onde se lê: 
Dê-se a segúinte redação ao§ I o do art. 1° da Medida Provisória n• 542, de 30 de junho de !994: 

''Art, 1 O •••••••''"''--••••""'---··----••oo.-•n•·--•••••••·-•-"'---••"''""''"""''--•"-~"-"'-~"""-----· 

§ I 0 As importâncias em dinheiro serão 'gráfadas precedidas do símholo.BR$.· 

Justificação 

A exemplo dos Estados Unidos da América, França e outras grandes potências. económicas do Globo, suas 
moedas sua grafadas precedidas 

1

do símbolo representativo do nome do respectivo pais. 

'\ 
I 
i 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor .. Gerai do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dirctor Executivo. , 
LU!Z AUGUSTO DAPAZJUNIOR 
Diretor Administrativo 
LU!Z CARLOS BASTOS 
Dirctor lnd:usttial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS _ .. 
Semestral -------- R$ 23,53. 

T~agem: 800 exemplares--

O que se pretende, coin-a presente Emenda, é adotar_semelhante procedimento em nosso País, u-tilizando-se 

o símbolo que contém as letra~ BR. já bastante difundidas e mundialmente conhecidas pela Petróleo BraSileiro S.A. -
PETROBRÁS. 

Em outro aspecto, o símbolo BR$ facilita a associação de idéias entre a nossa moeda e o nosso· País, inspirando, 
'inclusive o sentimento de brasilid,act~: · ·• . . : · · -' · · · · : • . · : · ' ' 

Leia-_se: 

Inclua-se, no art. 8°, um' inciso IV com a seguinte rédaÇão: ·. 
Art. 1," .:. . . . . . 

IV-Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária .. 

Justificativa 

Num país eminenferrienle agrícola como o 'ilf!lSil. ónde o setonlos "agrobusinçss''responde por·mais de 40% 
do PIB e onde a produção de alimentos passa a ser uma questão estratégicà, é inadmissível que o Ministro da Agricultura 

não tenha assento no Conselho Monetário Nacional. 
A emenda pretende corrigir o que julgamos ser umà proposta equivõl!ada da Medida Provisória, que pretendeu 

retirar do CMN o Ministério da Agricultura, do Abastcci,;,ento e d~ Reforma Agrnna. . 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO-------------

l-ATA DA 85"SESSÃO,EM 13 DE JULHO DE 1994 
LI- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Senbor Presidente da República 
- N" 256, de I994 (n• 526/94, na origem), d~ II do corren

te, referente à promulgação das Resoluções n"' 43 a 47, de 1994. 
- N"' 255, 259 e 260, de 1994 (n• 525,'529. e 544/94, res

pectivamente, na origem), restituindo autógrafoS -de projet.Os de Iêi 
sancionados. 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escoJha de 
nomes indicados para cargo cujo provimento depende de sua pré~ 
via aquiescência: · -

- N" 257, de I994 (n• 527, na origem), de II do corrente, 
referente à indicação do Senhor José Salterelli Júnior, lVfinistro de 

Segunda Classe~ Carreira de Diplomata. para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à_~ep:íblica d,o_Sen~gal. 

- N• 258, de 1994 (n• 530/94, na origem), de I2 do corren
te, referente à indicação do Senhor Asdrubal Pinto de Ulysséa, 
para exercer o cargo de Embaixador do 'Brasil junto à República 
da Ucrânia. , 

1.2.2- Aviso do Mínistro,Chefe da Casa Civil da Presi· 
d~nci3 da:-Rep6biiC3- · -

- N> 1.428/94, de 5 do corrente, referente à sugestão do Se
nador Jutahy _Magalhães relativa à concessão da comenda 11Çruz 
do Mérito Desportivo" à Seleção Feminina de Basquete do Brasil. 
pela conquista do título de campeã mundial da modalidade, enca
minhada à Presidência da República através-do Ofício-SM/418/94, 
comunicando que o Ministério da Educaç~o e ~esporto já_ha-

" ,, 
\ 
I 
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via provicteD.diàdo a refetída homenagem. 
1.2.3 - Ofícios do 1° Secretário da Câmara dos Deputa-

dos 
Encaminhando à revisão do Senado Federal. autógrafos dos 

seguintes projetas: 
-Projeto de Lei da Câmara n• 118, de 1994 (n• 3.692193, na 

Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade-de realização 
do exame DNA na rede hospitalar pública. 

-ProjetO de Lei da Câmara n• 119,-de 1994 (n• 3.752193. na 
Casa "de origem), que dispõe sobre a realizaçãO de inspeções pes
soais nos trabalhadores. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 66, de.l994 (n• 243/93, 
na amara dos Deputados), que aprova o aiO qúê reilõ-Va aPernilS
são outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para exp!orar serviçõ dera
diodifusão sonora em freqUência mcx:lulada na Cidade de BrasHia, 
Distrito FedÇ~à!. . . . . . • 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 67, de 1994 (n° 376/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga 
deferida à Rádio Centenário de Araras Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em on~ média na Cidade de Arara~._Esta-
do de São PaUlO. -

-Projeto de Decreto Legislativo no 68, de 1994 (n° 367/93, 
na Câ.mar~ p.o~ Deputados), que aprova o ato que renova ã pennis-
são outorgada à Rádio Natal Reis tYfago~ L~. para explorar servi~ 
ço de radiodifusão sónora· em frecjüência-·IDodulada na Cidade de 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1994 (n• 389/94, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o a_to que renova a permis~ 
são outorgada à empresa O Dia- RádiQ e Televisão do Piaui Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonorà em freqüência modu~ 
lada na Cidade de Teresina, Estado do Piaui. -

1.2.4 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-- ProjetO de Lei da Câl)]al"a n° 11. de 1994 (n° 2377. de 

1992. na Orígeril). que "acrescenta parágrafos ao -art. 133 da Con~ 
solidação das Leis do Trabalho11

• 

-Projeto de Lei da Câmara n• 58, de 1994 (n• 2.581-C. de 
1992. na orige.rp.). que 1 Te voga artigqs do Títu~o V, ~ Cons_olida
ção das Leis do "Trabalho- CLT, que tratam da OrganizaçãÔ Sin- · 
dical11

• 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 
- Abertura de prazos para tramitação e apresentação de 

emendas aos Projetes de Decreto Legislativon°s 66 a 69, de 1994. 
lidos anteriormente. · - - - - -

1.2.6- Comunicação 
- Do Senador Nê Maranhão, de ausência dos trabalho-s da 

Casa nos dias 06; 13. 17, 20, 24 e 27 de junho último, para todos 
os fins de direito. 

1.2. 7 - Ofícios 
- N"' 437 a 440, de 1994, da Vice-Liderança do PMDB, no 

exercicio da Liderança, na Câmara dos Deputados, de substituição 
de membros em COmissões Místas. 

1.2.8 -Comunicações da Presidência 
- Recebimento da Mensagem n• 253, de .1994 (ri• 521194, 

na origem), de 7 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Re
p-4blica solicita autorização para contratar-operação de crédito ex
terno, no valor equivalellte a até FF$ 79.620.141,44 (setenta e 
nove milhões, seiscentos e vinte mil, cento e quarenta e um fran
Cos franceses e quarenta e quatro centavos), destinada à aquisição 
de mísseis, materiais e equipamentos de defesa _anti-aêrea para os 
meios pertencentes à Marinha do Brasil. 

- Recebimento da Mensagem n• 254, de 1994 (n• 522194, 
na origem), de 7 do corrente, pela qual o Senhor Presidente daRe-

pública solicita autorização para contratar opeiação de crédito ex
temo, no valor equivalente a até L$ 38.259.294,()() (trinta e oit.o 
milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil e duzéntos e noventa _e 
quatro libras esterlinas), destinada ã aquisiçã:-o de turbinas, sensb
res e sóbressalenies para oS meios -pertencentes à Marinha do Bia-
sil. · · 

.... Recebimento dOs OfíCioS ni>S 81 e 114/94, do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, comunicando que aquela Corte, ao 
julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidaae n° 1074-3/600, defe
riu, por unanimidacle. medida Iim.lnai- suSpendendo, até a decisão 
fmal da ação. a eficácia do arL 19, caput, da Lei n° 8.870, de 15 de 
abril de 1994. · · ' · 

.. - _..-Recebhileiito do A viso n• 244!94: de 6 do corrente, do 
. Presidente do Tribunal de COntas da On'ião,- encaminhando cóPia 
da Decisão n° 409/94, adotada pelo referido Tribunal, ri.a SeSsâo 
Plenária de 29 de junhó úl_f.imo.- J>çm_cmno dos respectiVOs· RelatO
rio e Voto que a fm1damentàm. 

- Recebimento dos relatórios, do Banco Ceni.ral do Brasil, 
sobre endividamento dos Estados, Municípios e do Distrito Fede
ral, referentes ao mês de maio do corrente ano. 

-_Abertura de prazO para ofereCi.nlento-de einendas aos Pro
jetes de Lei da Câmara no 11 e 58, de 1994. _nos termos do art. 
235, IT, 11d", do Regimento Interno. . . _ . . _ . 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 547, de 07 de julho de 1994, que conc·ede nOvO praZo 
para conclusão do inventário do Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência . Social - INAMPS, extinto pela Lei n° 
8.689. de 27 de jnlho de 1993; designação da Comissão Mista e 
estabelecimento de cal,endári9 para a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 548, de 08 de julho de 1994, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social ~ União, 
em favor do ~istério da lntegração Regional. crédito extraordi~ 
,nforio no valor de R$ 38.786.500,00, para o~ fms. que especifica, e 
dá outras prOVidências; desígnação da ComiSsãO Mista e estabele~ 
cimento de calendário para·a- sua tramitação. · · · 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n~ 549, de 0.8 de julho de 1994,<J,Ue dispõe sobre a Nota 
do Tesouro Nacional - N1N e suà utilização para aquisição de 
bens e direitos- alienados nO âmbito do Programa Nacional de be~ 
sestatização- PND, instituído pela Lei n° 8.031. de 12 de abril de 
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n° 
8.177, de 1• de março de 1991, e da Lei n• 8.249, de 24 de outubro 
d~ 1991, e altera o art. 3• da Lei n• 8.249/91; designação da Co
missão Mista e estabelecimento de calendário para a sua tramita
ção. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República; da Medida 
Provisória no -550, de 08 de julho de 1994, que dispõe sobre as re
gras para a conversão, em real, das mensalidades escolares nos es
tabelecimentôs' de ensino e dá outras providências~ designação da 
Comíssão :Mista e estabelecimento de calendário para a sua trami
tação. 

1.2.9 -Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Registrando, com sa

tisfação, a doação de fazenda pela CODEVASF- Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco. para fms de reforma 
agrária, ao INCRA de Sergipe. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Apelo aos Sanhores 
Parlamentares no sentido da realização de e_sforço concentrado du
rante a próXima semana para votação de importantes matérias. 
principalmente da Lei de Diretrlzes Orçamentárias. 

SENADOR JÚUO CAMPOS- Caos do Sistema Nacional 
de Ciência e Tecnologia no Brasil refletindo a urgência de defini-
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ção, por parte do Governo Federal, de uma política séria de desen-
volvimento científico. · 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Ccintribuição das coo
perativas de crédito_ao País. Apelo do cooperativismo brasileiro ao 
Dr. Gustavo Loyola no sentido de que o Banco Central desenvolva 
estudos para a implementação do disposto no art. 192, vm da 
Constituição Federal, visando às cooperativas de crédito as condi
ções de operacionalidade e __ estruturaçã'! próprias das instiJuições 
fmanceíras. 

SENADOR ODACIR SOARES- Qm.gratulaodo-se com a 
população de Vilhena-R O, pelo êxito de sua campanha em prol da 

restauração da pista do Aeroporto Eduardo Camarão. 
- 1.3 -ENCERRAMENTO 

TES 

2 - ATOS DO PRESIDENTE 
N"'257 a261, de 1994 
3 -ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N"'87 a 89, de 1994 . 
4-MESA DIRETORA 

. 5 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN· 

Ata da ssa Sessão, em 13 de julho de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

. -EXTRAORDINÁRIA- .. 
Presidência dos Srs. Júlio Cafn'pos' e Affonso Càmargo · 

ÀS 15 HORASl!:'31JMINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS RS. SENADOREs:· .. - . - . . . 

Affon.So Camargo :.... -Alexandre~ Costa - Alriízio Bezerra -
Dario Pereirã-~Blua!do Suplicy;... EpitáCío Ca.t'eteira '-Guilherme 
Palmeira- Irapuan CoSta Júníor;;.; Jarbas PasSãriiiho-=..::. JOSé Edi.iár
do -José Fogaça- Jú~o Campos- ~riVal Baptis_~- Mauro Be
nevides - Meira Filho ..;..- Nelson Wedek.in - Odiai Sõares .::. Teogo
nia Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista de preseu
ça acusa o comparecimento de 1~ SrS. Sériadores. f;livep.do núme-
ro regimental, declaro aberta a se_ssão.· ---

Sob a proteção de Deus, ilii~ÍtqnoS-'n-oSSo~-'~~~alhos. 
O Sr. lo_ S~cretáriO'proccdcrá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSADENS.. · ·• ' 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 256, de 1994 (n° 526/94, na origem)', âe 11 do corrente, 
referente ã promulgação das Resoluções n"' 43 a 47, de 1994. 

Resq.tuindo autógrafos de projetos Ue lei sanciOnados: 
N" 255, de 1994 (n° 525/94, iui'Origem), de-8 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei de Conversão n" 16, de 1994, que auto
riza o Poder Executivo a abrir, ao Orçamento da Seguridade Social 
a União, em favor do Ministério da Saúde, :... Fundo Nacional de 
Saúde, crédito extraordináriô. nó· Valor de- i3"2.000.000.000,óo, 
para os fins que esPeCifica, sanCiOnadO e transformado na Lei no 
8.910, de 8 de julho de 1994; 

N° 259, de 1994 (n° 529/94, na origem), de U do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câ.mara n° 142, de 1993 (n° 
1.735/91, na Casa de origem), que considera o-Distrito Fazenda 
Nova, do Município de Brejo -da Madre de Deus, Estado de Per
nambuco, Área Especial de Interesse Turístico ~e- Estância Hidro
mineral, sancionado e transformado na Lei n° 8.912, de 11 de ju
lho de 1994; e 

N° 260; de 1994 (n°.544/94, na origem), de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n° '!6, de 1993 (n° 181/87, 
na Casa de origem), que proclama o Major-Brigadeiro-do-Ar Jerô
nymo Baptista Bastos, Patrono do Desporto na Aeronáutica, san
cionado e transformado na Lei n° 8.916~ de 13 de julho de 1994. 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de 

nOmes indicados para cargo cujo provimento depende de sua pré· 
via a_quiescência: 

MENSAGEM N" 257, DE 1994 
(N° 527194, na origem) 

Senhores Membros do Sênâ.do Federal. 
De confon:nidade com o art. 84, inciSO vn. da: Coostituiçio 

Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e noS -aits. 56 e 58, 
do Regulámento aprovado pelo Decreto n° 93.325, de 1° de outu. 
bro de 1986, no art. _39, inciso II, atín_ea a, e no art.~40 do Ane_xo I 
ao Decreto n° 99.578, de 10 di irutubio de 1990, submeto ii apro
vação de Vossas Excelências a ~scolha, que de&ejo fazer, do Se
nhor JOrge Saltarelli Júnior, Mihisiro -de Seguncht Classe, da Car
reira -de Diplomata, para exercer-o·cargo de Embaixador do Brasil 
junto ã República do Senegal. 

Os méritos do Ministro de Seguuda Classe .J prge Saltarelli 
Júllior.-que- me Dlduiiral:n a esc<?lhê-lo -pari o-desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa inforina-Ção do :Ministério das 
Relações Exteriofes. - - --- ·- - -

Brasilia, 11 deju~o de -~994. -Itamar Fr_anCCl. _ 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae · 

Ministro de Seguuda Classe Jorge $àltarelli Júnior 

Rio de Jaoeiro!RJ, 27 de dezembro de 1938. 
Filho de Jorge Saltarelli e Florinda de Oliveira Sa!tarelli. 

Bacbãrel em Direito. Faculdade Nacional de DireitO~ ÓniverSidã~ 
de do Brasil, CPCD, IRBr. · 

Terceiro Secretário, 17 de fevereirO de 1966. 
Segundo Secretário, merecimento, .1 o de janeiro de 1969. 
Primeiro Secretário, ·mereCimento, 2_de junho de 1976~ 
Couse!heiro, mereciruento, 23 de junho de 1981. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 28 de junho de 19.90~ 

Assistente do Chefe da Divisão do Orçamento, 1966/68. 
Cllefe, substitutO, da DiviSão do Orçamento, 1967. 
Assistente do Chefe do Departamento Geral da Administmçáo, 
1968/69. 
Assessor do Chefe do Departamento de Comunicações e Docu-
mentação, 1976177. · · · · 
Chefe da Coordena:doria Técnica, 1978/80. _ 
Chefe, substituto', da. biv~são de Sistematização da Informação~ 
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1980/81. 
Cbefe, substituto, da DiVIS~o do Pessoal, 19_81/83. 
Assessor do Chefe da Divisão do Pessoal, 1981/83. 
Olefe da Divisão Especial de Programação Administrativa, 
198711988. . . .. . . . . 
Chefe da Divisão de Pagamentos do Pessoal, 1988/90. 
Chefe, Substituto, do Departamento do Serviço ExteriOr,' 1988/90. 
Secretário, Substituto. de Modernização e Tnformâticã. 1990. 
Secretáriõide•Modemização é:- Inform.ática,-1"990/91. 
Lisboa, Seglltldo Secretário, 196917 4. 
Panamã, Segundo Secretário, 197 4176. 
Pan~ã, Encarregado de Neg6cios, 1975. 
Panaihá. Encarregado de N~gócios, 1982. 
Washh,gton, OEA, Conselheiro, 1983/87. 
Nova Iorque, Cônsul-Geral Adjunto, 1991194. 
Nova Iorque, Chefe do Setor de Promoção Comercial, 1991194. 
Comissão de TransferênCia da' Secretaria de Estado para Brasília, 
1968 (membro). · · ' · · 
XII Sessão da Conferência da Haia de Dh'eit.Q Jnte'Qlacional Priva;. 
do, Haia, 1972 (delegado). 
xn Congrçsso Jnteramcric{UlQ de TuriSIUO, Panamá, 1974 (delega~_ 
do). '_"' . .'___ "- ___ - -_ ,- ~-:-~: :. 
XITI Sessão da Conferência Regional da FAO para a América La
tina, Panamã, 1~74 (delegado). · · 
Xill Período OrdináriO ~de Sessões da Assembléia Geral dos Esta
dos Americanos (OEA), Wasjlington, 1983(delegado). . 
XIV Periodo.Ordinãrio de ~essões de Assemblóia Geral da OEA, 
Brasilia, \9.8'4 (é;!Ólegado) .. · · . · · , · ', .• ~- • · : , 
XV Periodo,Ordinãrio de .Sessões da Assem)>\éia (}era! da OEA, 
Cartagena, 1985 (delegado) .. 
X Periodo. EXtraordinário· ile Se$sôes da Assembléia Geraf da 
OEA, WasliuiJitpr;, 1984(cjeleg~do). ·. · ·:' 
XI Pericxio, Éxtj:àordinãrio de . Sessões dá A;ssembléi~ Geral, da 
OEA, Wasl!.il!gton, 1984, ?el~&ado. 

Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mêritp Militar, Comendador, Brasil. 
Ordem Militar de Cristo, Oficial, Portugal. 
Ordem do Infadte Dom Henrique, Oficial, Poftilgal. 
Ordem do Sol, Oficial, Peru. 

.... 
O :Ministro de Segunda Classe _Jorge Saltarelli Júnior encontra
se nesta data no excrcic"iô dê S.Ua's funções de Cônsul- Geral 
Adjunto no Consulado-Geral do Brasil em Nova IorqUe. :.... Gil
da Maria Ran;t~_s, Guimarães,, Chefe do Departamento do Ser-
viço-Exteríor. ·- - -

. , (À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

MENSAGEM N' Z58, DE 1994 
(N' 5301'14, na origem) 

Senhores Membros do Se~ado Federal, 
De c_onTÜrÍriidade com-o·art. 84 inciso VJÍ, da cOOstituiÇão

Ffderal, e com o disposto no a:rt_. 40, § 1° do Anexo I ao Decreto n° 
99.'578, de 10 de outubro de. 1990, submeto à apreciação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Asdrubal 
Pinto de Ulysséa, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
!i\I.nto à República da Ucrânia. 

Os méritos do Embaixador Asdrubal de Ulysséa, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério- das Relações Exte
riores. 

( t-. > ; Brasília, 12 de julho de 1994, Itamar Franco. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

Embaixador Asdrubal Pinto-de Ulysséa 

Pedra de Fogo/PB, 31 de outubro de 1927. 
Filho de Heitor Cabral de Ulisséa e Am.brozina Pinto de Ulisséa. 

Bacharel em Ciências Juridicas--e SOciais. CPCD, Irbr. Cad, 
IRBr. Curso Superior de Guerra, ESG. Sub-Chefe do Gabinete 
CiVil da Presidência da República para ASsuntos Parlameritafes, 
1964167. ... . 

Cônsul de Terceiia Classe, 31-de janeiro de 1957. 
Segtmdo Secretário, met-eciméD.to;24 dC outubro de 1961. 
Primeiro SeéretáriO, méieCínlêntô, 3b de setembro de 1%6. 
Conselheiro, título, 26 de dezembro de 1968. 
Conselheiro, merecimento, 1° de janeiro de 1973. 

- Mfuistro de Segunda Classe, merecimento., 3 de outubro-de_l973. 
~istro de ~eira <?a~e? m~recimento, 26 de ~O de 1980. -

Chefe da Divisão da Organização dos Estados Americanos, 197 4. 
·Chefe do Departamento da África, 19a3/86. 
Secretário de Controle Interno, 1986/87. 
lnspetorGeral do Serviço Exterior, 1986/87. 
Secretário Nacional de Apoio à Cultura, 1993. · 
MiniStro de Estado da Cultura, interino, 1993. 

Jacarta, Encarregado de Negócios, a.i., 1959 e 60. 
-Boston, cônsul, 1962/63. · · · · ·. 
Rosãrio, Cônsul, 1963/64. 
Nova Iorque: ONU, Con5elheiro, 1968169. 
Camberra, CoD.selheiro, 1969171. 
Cainberra, Encarregadocde Negócios, a.i., 1969, 70 e 71. Washing-
ton, OEA, Ministro-Conselheiro, 1974176. · 
Washington, OEA, Enc3:rregàdó de Neg6cios, a.i., 1974e 75. 
Georgetown, Embaixador, 1976/83. 
Tel-Avív, Embaixador, 1987/91. 
Havana, Embaixador, 1991/92. 

Conferência Internacional do Café, Rio de Janeiro, 1958 (asses
sor). 
Conferêncià Iniemacional de Investimentos, Araxá, Belo Horizon
te e Bras!lia, 1958 (assessor). 
XXII Sessão di Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1967 
(assessor e seçretário geral!. 
XXlli Sossão da Assemb éia Geral da ONU, Nova Iorque, 1968 
(delegado-suplente na O · ssão Juridica). 
Reunião da Associação das Câmaras de comércio da A"Q.!!trália, 
1970 (assessor}. 
Reunião de Chanceleres Latino-Americanos, Bogotá, 1973 (asses
sor). 
Reunião de Reforma da carta da OEA, Lima 1973 (assessor). 
Reunião do Diálogo da América Latina com os EUA, Taltelolco, 
México, 1974 (delegado-suplente). 
ReuniãoExtraordinãriado Cies, Washington, 1974(delegado). 
Comissão Especial de Reforma da Carta da OEA, Washington, 
1975 (delegado) . 
.V Periodo Ordinário de Sessõe•. da Assembléia Geral da OEA 
Washington;-1975 (delegado).· · ' 
VI Periodo Ordinãrio de Sessões da Assembléia Geral da OEA, 
Santiago, 1976 (delegado). 
II Reunião da Comissão Mista.Brasil-Angola, Luanda, 1983 (dele
gado). 
Comitiva do_ Presi_dente da Rep11blica, visitas à Nigéria, Senegal, 
Argêlia, Cabo Verde e Guné- Bissau, 1983 (membro). 
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Emissário EsPecial do Presidente _da República à Nigéria, 1985. 
Chefe da Delegação Brasileira às comemorações da Independência 
de Moçambique. 1985. ~-
Chefe da Delegação Brasileira âs comeinorações- da RevolUção do 
Zaire, 1985. . . -
Visita oficial a cabo Verde, a con_vite do Pr~s!dente Arristi~_s _ Pe
reira. 
Chefe da Delegação do Brasil à Conferência da SADCC, 
1984/85186. -
Chefe da Delegação do Brasil à n1Vel técnico às Comissões Mistas 
com Angola, Gabão, Nigéria. Congo, COsta do Marfim e Senegal. 

Ordem do Mérito Militar. Grande OfiCial; Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Ofic_ial, Brasil. 
Ordem do Mérito AerOnáutico, Grande Oficial, Brasil 
Ordem de Rio Branco,--úrã~Cruz,-BraSiL 
Ordem do Mérito do Trabalho, Grã-Cciz: · 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont,Brasil. 
Medalha do Mérito Pacificador. Brasil. Medalha Lauro Müller, 
Brasil. 
Ordem do Cacique, Guiãria. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 12 de ju
lho de 1994.- Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do Depar-
tam.entodoSetviçoExterior. --

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional} - -

AVISO 

DO MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N" 1.428194, de 5 do corrente, referente à sugestãO do Sena
dor Jutahy Magalhães relativa ã concessão da- cOiiLciitã "Cruz do 
Mérito DesportivO" à Seleção Feminina de Bas(Juete- do "ilrasil, 
pela conquista do título de campeãs mundiais da modalidade_, en
caminhada ã Presidência da RepúbliCa itravêS do Oficio 
SM/418/94, comunicando que o Ministério tia Educação e do Des
porto já havia providenciado a referida homenage~ 

OFÍCIOS 

DO I' SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à sessão do Senado federal, autógrafos dos 
seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 118, DE 1994 
(N' 3.692193, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a obrigatoriedB.de de realiZação 
do exame DN A oa rede hospitalar pública. 

O Congresso Nacional decretã: 
Art. 1 °Para efeito de prova em ação judicial de investigação 

de paternidade, será obrigatóxja a realização de e~~e" na r~ hos
pitalar vinculada ao Sistema Unico de Saúde. 

§ 1 o O exame de que ti-ata o caput deste artigo será ·realiza
do mediante solicitação.do Ministério-Público, âO Juiz, da illãe, do 
pai, do ftlho e demais partes legítimas ou interessadas diretas, re-
presentadas em juízo. -

§ 2° O exame descrito no caput deste artigo deve_ ser deter
minado por Juiz de Direito atuante na ação de investigação de pa
ternidade, cabendo ao interessado comprovar que não está em con
dições de pagar as despesas relativas ao exame, por ser juridica-

mente pobre. 
§ 3° Ressalvado o disposto na Lei n° 1.060, de 5 de feverei

ro de 1950, a gratuidade estende-se àquelas pessoas que através de 
- prova mostrem ao Juiz a impossibilidade de pagarem a entidades 

privadas para a realização do exame de que trata o Caput deste ar

~so 
· .-§ 4° A impugnação do direito à gratuidad~ (!o eXamC: não 

suspençle o CUIS9 ~processo e será. feita em autos apartado"s. 
An. 2° Nos casos de impossibUidade de realização do exa

me por parte de unidade hospitalar Pública, esta-PrOvidenciará. 
atr.avés do Sistema Unico de saúde, a realização dO exaine em labo
ratórios credenciados para atender a população carente. 

Art. 3° Terá prioridade do exame DNA a pessoa que já hou
ver obtido autorização judiciai até a data da- publicação deSta lei, 
-observada a ordem de precedência. 

· Parágrafo único - É facultãdo às Defellso!:ias Públicas e, 
onde não existir Defensoria PUblica. aos órgãos de. AssistênCia Ju
diciária, organizar, nos termos do caput deste artigo, os- processos 
sob sua responsabilidade, encaminhando-os diretamente ao Hospi
tal da Rede Pública. 

Ãit. 4° Esta lei entra em vigor na-data de su"a publicação-.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão dC ÃS.Sunios Sociais}.' 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 119, DE 1994 
(N° 3.752193, na Casa de origem) 

---------

Dispõe sobre a realização de inspeções pessoais 
. nos trabalhadores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica proibida qualquer forma de revista direta na 

pessoa do trabalhador, ressalvado o disposto nesta lei. 
Art. 2° Nos casos em que seja indispensável à proteção pa

trimonial da empresa, será facultada a inspeção. desde que autori
zada mediante acordo fmnado entre o empregador e a comissão de 
representantes da empresa. 

Parágrafo único- Do acordo que autoiizar a inspeção deve
rá constar. obrigato_riamente, o procedimento e sua realização, de 
forma a salvaguardar a dignidade, intimidade, -pnva.Cictade e saúde 
do trabalhador. 

Art. 3° Estalei entra em vigor na data de sua publicação. 
j\rt. 4° Revog?DJ.·Se as disposições em contrário. 

- (À Comissão "àe AS~unios Gerais.)-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"66, DE 1994 
(N~Z4~3, na C~~a dos Deputados) 

Aprova o ato -que renoVa a permisSão outorga
da à Rádio Araguaia Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci
dade de Brasilia, Distrito Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o atO a que se refere a Portãria n° 74, 

de 22 de junho de 1992. do Ministro de Estado dos Transportes e 
Comunicações, que renova, por 10 (dez) anos, a permissão outor
gada à Rádio Araguaia Ltda., para explorar, sem direitO de exclu
sivíc;Iade, serviço de radiodifusão SOD.ori em freqüência modulada 
ria cidade de Brasília, Distrito FederaL 

_ _ Art. 2° Este dec:reto legislativo entra em v~gor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 135, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 1° 
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do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação do 
Congresso Nacional, acom_parltia{!Q de EXposiÇão- cteMoiivos do 
Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das ComUnicações, o 
ato constante da Portaria n°-7 4, de 22 de junho de 1992. que reno
va a pennissão da Rádio Araguaia Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusãO- sonora em frcqüênCia modulada, na cidade de Brasí
lia, Distrito Federal. 

Brasília, 23 de jufuo de 1992. 

EXPOSIÇÃO pE MOTIVOS No 034192 SNC, 2i DE}()NH()J)E 
1992, DO SENHOR MINIS1RO DE ESTADO DOS 1RANS-
PORTES E DAS COMUNICAÇÕES. . 

Excelentissimo Senhor Presidente da República, _ 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa 

Portarian°74, de 22 de junho de 1992. pela qual renovei a pennís
são da Rádio Araguaia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade Je Brasília, Distrito Fe
deral. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-.se 
sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me 
levou a deferir o requerimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do§ 3° do art. 228 da Consti
tuição, o ato_ de renovação somente produzirá efeitos legais ap6s 
deliberação do COngresso Nacional, a quem encareço se digne __ 
Vossa EXcelênda de encaminhar a anexa portaria. acompanhada 

do processo administrativo que llie deu origem. 
ResJ)eitosameilte, Affoifsó- AlVes de Camar"go Netto Mi

nistro-de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

MINISfÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

PORTARIA N° 74, DE 22 DE JUNHO DE !992 

O Ministro de Estado_ dos Transportes e das Comunicações, 
no uso de suas atribuições e de acorr;Io com o disposto no art. 6°, 
incíSQ li. alínea d. da Lei D0 8.422, de 13 de maio de 1992. e tendo 
em vista o que consta no Processo n° 29.tXX>-016271/90, resolve: 

I - Renovar, de acordo com o art. 33, da Lei n° 4.117, de 27 
de agosto de 1962, por lO (dez) anos, ·a· partir de 6 dejulhode 
1987. a permissão outorgada à Rádio Araguaia Lt~ .• pela Pórtãria 
n° 593, de 4 de julho de 1977;para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão soilora em freqüência modulada, 
na cidade de Brasília, Distrito FederaL 

II- A execução do sçrviç·o. cuja outorga·é.renovada por 
esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções.leis subSeqüentes e seus te guiamentos. 

III - Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe
ração do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223" da 
Constituição. 

_ IV- EstaPortaria_entra em vigor n,à âata de suapublicaçãc. 
- Affonso Alve"S de Camartio Netto. -

t-.":INISTERIO DAS COMUNIC~ÇÕES 

Jl 
F 1CHA CAOt.S. r nk~ "'.Jnu.J • ...-:1· 

OUAORO S-OCIAL fi:'--
f'ormufci,.o ONT. 1•..__ 

')t"'!" .... ,~d~ 

Ceço-tomenlo NOCQOO! c:l! T~leComl.f"ICXÇbeS 

( • '). '2.. ·: \1 
\~ ' .:JJ; 

i AÇÕES 1 -~·~o~~~·~--~--------~~c~o:r~•~s~4=~~~t=Jp~~~~+---~v~•~L:o~R~~~· '1--·--- ··-

\ 
Jaime câmara JÚnior 

Tasso José àA cãmara 

i João da COsta Ribeiro Dias 

1 :Ferran:io ctim>ra · 
i ~~s Tadeu câmara - --

1 'lllãdio TeU<eira Alvares 

14. soo. ooc 
s.aoo.ooo 
2.636.100 

2.636.100 
2.636.100 

' 791.700 

C.RDIN,\IHI\S PREFERENC•-.rs 11 

14.500.000,00 

5.800.000,00 

2.636.100,00 

2.636.100,00 : 

2.636.1oo,oo I 
791.700,00 I 

- .. --·r . 

9/ if;l: 
lt"-------+.--c -+---+-··-- -- · -~~~ 
~======r,o=r,_A=L======,k2,•,·o,o"o"."oo"odo=~--=-=·-=,±,=~c.~.=-~-..l-~·,"~'·~u-o_~·~~~~·-~)~,_.J 
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- ------ ---;~~~~~ ~;;;;;;~L- JU~~' l·· MINISTÉRIO DAS COMUNIC~AÇÕES ou•DAO OIIH rrtf;;:::" 
DC'O~'~C~ """=' " TP••c.am,.-.:oc;:bl'!l 

~·.,,,..~•••·o ~kT ·-~~~"'•'"'•• • . I .. ,,.,. ....Eâ.r!rP ~FIA~UAIA LTOA .- _ÇC{C_:-:.9). 27§ :.~.'!lJO.Q(2.l .-:-}R --
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 67, DE 1994 

(D0 376193, na Câmara dos DeputadOs) 

Aprova o ato que renova a outorga deferi
da à Rádio Centenário de Araras Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Araras, Estado de São Pau
lo. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art 1° Fica ·aProvado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 21 

de jullio de 1992, qtle renova a outorga deferida à Rádio centenário 
de Araras Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) ano~ a partir de 
11 de dezembro de 1984, sem direito de exclusividade, serviçO de ra
diodifusão sonora eri:i OOda média -na Cidade de Araras, Estado de São 
Paulo. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vfgor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N° 305, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o§ 1 o 

do art. 223, da Constituição Federal, submeto ã apreciação do 
Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das Comunica
ções, o ato constante do De_creto que "Renova outorga deferida 
à Rádio Centenário de Araras Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonOra em cada média na cidade de Araras, Estado 
de São Paulo. 

Brasília, 21 de julho de 1992- Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 80192. DE 1• DE JULHO DE 
1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS TRANS
PORTES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

nossa Excelência o incluso projeto de decreto de renovação 
do prazo de vigência da outorga deferida à Rádio Centenário 
de Araras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonO- _ 
ra em onda média, na cidade de Araras, Estado de São Paulo. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruído 
de acordo com a legislação em vigor e a estação está funcicnando; 

O llt[ TI VO 
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dentro das características técnrcas a ela atribuídas por este Mi.ti.isté-..: 
rio. 

J. Nos termos do § 3° -do art. 223 da ConstituiçãO, --o 
ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido 
o processo administrativo pe-rtiDerite, que a esta acompanha. -

4. Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações a 
!espeito do mencionado projeto de decreto, que submeto à 
eleva~ consideração de Vossa Excelência. 

Respeitosamente, - AffO.õ.so Alves dé Camargo Netto, Mi
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1992 

Renova a outorga deferida ã Rádio Centenário 
âe Araras Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de- Araras, Es
tado de São Paulo. 

O Presidente da República, no uso das atnbuíções que lhe con
ferem os arts. 84, inciso N, e 223 da Constituição, e nos termos do 
art. 6° inciso I., do Decreto n° 80.066, de 26 de janeiro de 1993, e ten
do em vista o que coosta do Processo n• 19.100'000081188, decreta: 

Art 1° Fica renovada, de acordo com o ·art.33 § 3°, da Lei 
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir 
de 11 de dezembro de 1994, a outorga deferida à Rádio Centenário 
de Araras Ltda., pela Portaria Contei n° 122, de- 17 de novembro 
de 1964, tendo a entidade -Passado à condição de concessionária 
nos termos do art 106 do Regulamento dos Serviços de radiodifu
são, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de 31 de oubJbro de 1963, 
para explorar, sem direito de _exclusividade, serviço de radiodüu
são sonora em onda média, na cidade de Araras, Estado de São 
Paulo. 

Pãr.ígrafo único. A execUção do serviço de radkxlifusão, cuja 
outorga é rmovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasilei
ro de Telecon:nniicações, leis subseqUentes e seus regulamentos. 

Art 2•Este ato somente produzirá efeitos legais após dehbera
ção do Coogresso Naciooal, nos termos do § 3" do art_ 223 da Coosti-
tuição. . . _,. 

Art 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília, 21 de julho de 1992; 17l0 dalndependênciae 104° 

da República. - F. Collor. · 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 68, DE 1994 

(N° 367/93, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão outoq;a
da à Rádio Natal Reis Magos Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica aprávado o ato a que se refere a Portaria n° 

124, de 9 de julho de 1992. que renova a permissã:o outorgada à 
Rádio Natal Reis Magos Ltda., para explorar, pelo prazo-de 10 
(dez) anos, a partir de 5 de junho de 1991, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em_ freqüência modu
lada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vi~or na data de 
sua publicação. · 

MENSAGEM N" 389. DE 1992 

Senhores Membros do Ccmgresso Nacional,, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o§ 1° 

do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação do 
Congresso Nacional, acompanhado de Ex{X)sição: de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado dos TransJX)rtes e das Comunicações, o 
ato constante da Portarian° 124, de 9 de julho de 1992, que renova 
permissão outOrgada à Rádio Natal Reis Magos Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência niodulada, na ci
dade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

Brasília, 29 de julho de 1992- F.CoUor 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 134/92, DE 9 DE JULHO DE 
1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS TRANS
PORTES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a in-

-

·--- PO~,.."~ 

~ - -I t 
clusa Portaria n° 124, de 9 de julho de 1992, pela qual renovei a 
perrnissão da Rádio Natal Reis Magos Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Na
tal, Estado do Rio Grande do Norte. 

2. Os órgãos competentes deste M:inistério manifestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me 
levou a deferir o requerimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 3' do art. 223 da Coosti
tuição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, a quem encareço se digne 
Vossa Excelência de encaminhar a anexa portaria, acompanhada 
do processo administrativo qu-e lhe deu origem. 

Respeitosamente.- Affonso Alves de Camargo Netto, :Mi
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
E DAS COMUNICAÇÕES 

Portal}a no 124, de 9 de julho de_1992_ 

O Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações, 
no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no art. 6°, 
inciso li, alinea d, da Lei n° 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo 
em vista o que consta do Processo n° 29113.000006/91, resolve: 

I- Renovar, de acordo com o arL 33, § 3', da Lei n' 4.117, 
de 27 de agosto de 1962. por 10 (dez) anos, a partir de 5 e junho 
de 1991. a permissão outorgada â Rãdio Natal Reis Magos Ltda., 
pela Portaria n° 96, de 29 de maio de_ 1981, para explorar sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusãO sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

TI- A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta 
Portari~. regar-se-à pelo Código Brasileiro de T~lecomunicações, leis 
subseqUentes e seus regulamentos. 

m- Este ato somente produzirá efeítOs legais após de libe
ração do Congresso Nãciooal, nos termos do § 3° do art. 233 da 
ConSiitriiÇ-ãO.-

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
- Affonso Alves de Camargo Netto. 
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(À Com.issilo de Educaçdo) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 69, DE 1994 

(N° 389194, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão outor
gada à empresa o Dia- Rádio c TelevisãO do Piauí 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de Teresina, 
Estado do Piauí. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 

52. de 22 de junho de 1992, que renova, por lO (dez) anos, a 
partir de 20 de agosto de 1989, a permissão outorgada à empre
sa O Dia- Rádio e Televisão do P18.uí Ltda., para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora ein fre
qúência modulada na cidade de Teresina, Estado do Piauí. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N' 319, DE 1992 
(Do Poder Executivo) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artigo 49, inciso Xll, combinado com o § 

1° do artigo 22J,- da Constituição Federal, submeto à apreciaçãO 
do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das Comu
nicações o ato constante da Portaria n° 52, de -:42 de junhO-d_e 
1992, que renova a permissãO da einpresa O Dia- Rádio e Te
levisão do Piatií Ltda., para explorar s_erviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, ria cidade de Teresina, Estado 
do Piauí. -

Brasília 23, de julho de 1992. -,. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 12192-SCN, DE JUNHO DE 
1992 SENHOR MINISTRO DE ESTADO E TRANSPOR1ES 
E DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa 
Portaria n° 52, de 22 de junho de 1992, peJa qual renovei a pennis
são da empresa O Dia-- Rádio e TeleviSão do Piauí Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na 
cidade de Teresina, Estado do Piauí. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério manífestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me 
levou a deferir o requerimento de renovação. 

3~ Esclareço que, nos termos do § 3' do art. 223 da Consti
tUição, õ ató de renovação somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, a quem encareço se digne 
Vossa Bxcencia de encaminhar a anexa portaria, acompanhada do 
processo administrativo que lhe deu origem. 

Respeitosamente, Affonso Alves de Camargo Netto, :Mi
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 
PORTARIA N' 52, DE 22 DE JUNHO DE 1992 

O Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicaçõ
es.no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no art. 6°, 
inciso n, alínea d, da Lei ll0 8.422, de 13 de maio de 1992, tendo 
em vista_o que consta do Processo D0 29.115-000029/89. resolve: 

I- Renovar, de acordo com o art 33, § 3' da Lei n' 4.117, de 
27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 20 de agosto de 
1989, a ~rmissão outorgada à empresa O Dia- Rádio e Televisão_ do _ 
Piaui Ltda., pela Portarian'693, de 13 de agosto de 1979, para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Teresina, Estado do Piauí. 

ll - A execução do serviço, cuja outorga é renovada por 
esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ÇõeS. leis subseqüentes e seus regulamentos. -

m - Este ato somente produzirá. efeitOs legais após delibe
ração do Congresso Nacional nos termos do § 3' do art. 223 da 
Constitriíção. - ---

N - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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PARECERES 

Referentes às-seguintes matérias: 

A suspensão ou paralisação parcial ou total dos serviços da 
empresa decorrente de ato unilateral do empregador tem importa

- do na subtração do direito de férias -coíistitucionalmente assegura-
PARECER N" 186, DE 1994 ------ do ao empregado. 

Da Coriússão de Assuntos Sociais ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 11, de 1994 (n• 2:777, de 1992, na-orf' 
gem), que "Acrescenta parágrafos ao an. 133 da Canso-· 
lidação das Leis do Traballio". 

Relatora: Senadora Marluce Pinto 

I-Relatório 

Sob exame nesta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n° 
11, de 1994, que "Acrescenta parágrafos ao art. 133 da Consolida
ção das Leis do Trabalho". 

Os parágrafos que se pretende acfeScer ao ait. 133 da Con
solidação das Leis do Trabalho- CL T têm a seguinte redação: 

Observe-se que neste caso a paralisação da atividade produ
tiva não decorre de movimento paredista provoc.ado pelos traba
lhadores, mas sim de decisão do empregador, em face de circuns
tâ,nci3i peculiares viVidas pela empresa. como dificuldade fman-
ceira 0u de oufra natureza. -

O projeto de lei., que ora analisamos, procura disciplinar o 
direno de férias do empregado, quando da suspensão da atividade 
da_ empresa por mais de trinta dias. Pela leitura do inciso ill do art 
133 da O...T, não há direito a ser reclamado, uma vez que a parali
sação da atividade da empresa por mais de trinta dias importa no 
desaparecimento do direito àS férias do empregado. A partir do re
tomo do empregado ao serviço inicíã.-s-e a contagem de novo pe-
ríodo aquisitivo de férias. -

A proposição da Câmara dos Deputados não pretende que 
seja deferido ao empregado o gozo de férias, pois considera que o 

··~·u·•-.. n·~~ ... ~···········-··· - período de suspensão do serviço, já se prestou, de certa forma, a 
§ 3° J;>ara os flns previstos no inciso Ifi deste arti- essa finalidade. Entretanto, 0 que 0 projeto reclama é o pagamento 

go a empresa comunicará ao órgão local do Ministério das férias tidas por desaparecidas ou perdidas, em função do dis
do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as postonoincisoilldoart.l33daCL-T. 

"Art.133 ....................... .-................................. ~ ...... .. 

datas de inicio e fim da paralisação total ou parcial dos Ao empregador restaria apenas 0 pagamento do acréscimo 
serviços da empresa. e, em igual prazo, comunicará, nos legal de um terço decorrente das férias, se o salário relativo ao pe
mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria rlodo da paralisação já tiver sido pago ao empregado, ou então, 0 
profissional, bem como aftxará aviso noS respectivos 10- pagamento total desse beneficio na ausência de qualquer paga
cais de trabalho. -mento ou _de outra forma de acordo adotada entre o empregador e 

§ 4° Havendo perda do direito a férias, nos ter- seus empregados. 
mos do incisO m deste artigo, o empregado perceberá A ausência de norma reguladora desta situação especifica 
toda a remuneração a que teria direito_ quando do seu tem importado na supressão do direito às férias. Segundo 0 autor, 
gozo.11 

O projeto que examinamos é de autoria, na Casa de origem, 
do ilustre Deputado José Fortunati e teve, naquela Casa, pai'ecer 
favorável, à unanimidade, nas Comissões de- TrabilliO. -Adminis
tração e Serviço Público e na de Constituiç-ão, Justiça- e de Reda-
ção.. . . . 

razões: 

"Necessário se faz a apresentação do preseDie 
projeto, que traz alterações na Consolidação das Leis 
do Trabalho - CL T, em virtude de problemas que tem 
surgido em todo o território nacional, quando ocor
rente a hipótese de paralisação parcial ou total dos 
serviços da empresa, por período igQal ou superior a 
30 dias. Caso em que o empregado. que não deu cau
sa à referida paralisação perde seu direito ao gozo de 
férias." 

Transcorrido o prazo regimental, à proposição não foram 
aprese~ ta das emendas. 

E o rel~ório. 

D- Voto da Relatora 

A proposição objetiva in concreto instituir riorma de natu
reza substantiva que viabilize o exercício de garantia expressa no 
inciso XVll do art 7° da Constituição Federal, que consigna, ver
bis; 

"Art.7° ............ ~~ ............ >< ............................ _. .......... . 

XVII- gozo de fériis- ailUãís remunei'adas com. 
pelo menos. um terço a mais do que o salário normal;11 

o dispositivo constante _do inciso ill do art 133 da CLT "que veio 
ao mundo com o sentido de resguardar a empresa quando de grave 
situação que impõe a paraliSação dos serviços, tem se prestado 
siniplesritente "j)ara burlar o direito dos trabalhadores, IX>ÍS, artifi
cialmente, os serviços· tem sido paralisados como o exclusivo in
tuito de abster-se o empregador de pagar a remuneração devida 
aOS empregados.'' 

A Constituiçã"o-da RepúbliCa- assegura fériaS ·anuais aos tra
balhadores, não ressalvando situações como a previSta no incisO 
ill do art 133 da CLT. Assim, entendemos que o início da conta
gem de novo período aquisitivo de férias, a partir do retomo ao 
serviço, pode importar enorme prejuízo ao empregado, não sendo 
justa a supressão desse direito. Como caberá ao empregador ape
nas o pagamento do benefício e não o "gozo" de férias por parte 
do empregado, o que implicaria numa inversão de ôn.us, entende
-mos pertinente a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados. 

Em relação à comunicação-ao 6rgão local do Ministério do 
Trabalho e ao sindicato representativo da categoria profissional, 
com antecedência mínima de 15 dias, das datas de iníCio e término 
da paralisação, nada a obstar, tendo em vista relevância dessas in-
formações para que, se for o caso, a própria autoridade pública 
possa adotar alguma providência no sentido de solucionar o pro
blema, ou então para preservar os interesses da comunidade afeta~ 
da pela paralisação dos serviços. 

Em face das considerações supra-expendidas, somos pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 11, de 1994, nos termos 
da redação aprovada pela Câmara _dos Deputados, por seu mérito e 
por atender aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. --

Sala da Comissão, 9 de junho de 1994. -
Jutaliy Magalhães_, Presidente - Marluce Pinto, Relatora 

- Meira Filho - Almir Gabriel - Reginaldo Duarte - Gerson 
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Camata - Lucldio Portella - Dirceu Carneiro - Magno Bace
lar -- João Rocha - Onofre Quinan - João França -- Ronan 
Tito- José Fogaça- Carlos Patrocínio. 

PARECER N" 187, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n° 58, de 1994 (n° 2.581-C, de 
1992, na origem), que "Revoga artigos do Título V 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que 
tratam da organização sindical". 

Relator: Senador Magno Bacelar 
De autóriádo ilustre Deputado José Maria Ey"mael. o proje

to sob exame desta Comissão tem por lmalidade revogar os artigos 
do Título V da ConsolidaçãO das Leis do Trabalho- CLT, que di
zem respeito à organização sindicaL 

Ao justíficai-SllilJ?roposição, o autOr afllliDi: 

"O presente projeto propõe a revogação dos arti
gos contidos no Título_ V da CL T relativos ã, Qtganização 
sindical por trazerem direto confrOnto com os princípios 
constituciOnais acima assinalados. 

Não se propôs, porém, a extinção da contnOuição 
sindical obrigatória, prevista nos arts. 578 a 591 por ser 
este tema matéria do Projeto de Lei n° 58, de 1990, que 
teve veto integral do Presidente da República. O citado 
projeto dispunha sua extinção gradat_iva em cinco anos, 
enquanto o Executivo-defendia sua extinção imediata." 

É louvável e de grande valia- a iniciativa do Deputado José 
Maria Eymael de retirar da CLT os artigos que colidem com os 
princípios sobre a org~ização sincjical insc:Jitg~:n?_ç_~~~- Magna. 

Com efeiiO~ a Cbnstítuiçãõ Federal gãTãlitiiTIVTe criação e 
'uncionamento do sindicato, independendo de autorização gover

namental ou da anterior existência de associação, bem como veda, 
expressamente, ao Poder Público a interferência e a interVenção nã. 
organir~ .. -..., sindical. PermaneCeu como requisito apenas a exclu
sividade dentro do limite tenitorial sobre o qual deverá atuar, que 
abrange a extensãO de todo um município: Por fim. o registrO IiC:~ 
cessário é formalidade que não pode obstar sua existênci~ vez-que 
não há lei que especifique o órgão-competente para tal fim. 

Como se sabe, os artigos da CL T a que Se refere o presente 
projeto já forani ~yogadqs tacitamente CC?_!Il_O advento_~ ~~ual 
Constituição. A autonomia cônferida aos sindicatos fez com que 
estes passassem de um enquadramento ofictã.I (só eXiStente onde 
não há plena liberdade sindical) para uma estrutura espontânea e 
delineada por seus integrantes, já que cabe aos empregados e em
pregadores delim.iLar as respediVâs bases territoriais. Ademais, fi
caram superadas aquelas normas que criavam CxigêncTas-para re- -
coohecimento ou funcionamento de associações ou sindicatos 
junto ao Ministério do Trabalho. 

É lamentável. mas compreensível, que a extinção da contri
buição sindical obrigatória não tenha sido objetó-desta proposição 
que, segundo seu autor, deve ser tratada separada e oportunamente 
por constituir tema polêmico. Pelo mesmo motivo, ficaram excluí
dos os artigos referentes às penalidades e disposições gerais por 
estarem relacionadas à contribuição sindicaL 

Ainda que com as restrições acilna, o projeto ein te1a é me
ritótio, POís atende a um pleito antigo que é o-de adaptar a Conso
lidação das Leis do Trabalho às normas constitucionais. 

Pelo exposto, opinamos pelas aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n• 58, de 1994. 

Sala das Conússões, 9 de junho de 1994. - Jutahy Maga· 
lhães, Presidente - Magno Bacelar, Relator - Marluce Pinto -
João Rocha -Dirceu Carneiro -João França- Carlos Patro-

cinio - Lucídio Portella - Gerson Camata - Reginaldo Duarte 
- Meira Filho- Ronan Tito -José Fogaça- Onofre Quinan
Almir Gabriel. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

Os Projetas de Decreto Legislativo n°s 66 a69, de 1994, li
dos anteriormente, tramitarão eni um prazo determinado de qua
renta e cinco dias, nos termos dos arts. 223, § 1°, e 64, § 1° da 
ConstituiÇão, -Combinados com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, as 
matérias poderão receber emendas, pelo prazo de cinco dias, pe
rante a Comissão de Educação. 

S_obre a mesa, com~i_c~~o que será lida pelo"~~· ~o- ~ec!C
tário. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente: 
ComunicO a Vossa Excelência, para todos os fms de direito, 

que nos dias 6, 13, 17, 20,24 e 27 do mês de junho último,_estive 
em Pernambuco, em contato com minhas bases eleitorais, ii-aiãrido 
de assuntos relativos ao pleíto do próximo dia 3 de outubro. 

Sendo o que se encoolra para o momento, aproveito a opor
tunidade pará. apreslmtar-Jhe prõtest.Os de elevãdaB-estima e distinta 
corisideração. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1994. -Senador Ney Mara· 
- iilião, Líder do PRN. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Camp(Js) - A comunicaç~o 
lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidos os seguintes 

OF/GAB/1/N" 437 

Brasília, 12 de julho de 1994 

Senhor_Presidente, 
Comunj,co a Vossa ,excelência a indicação dos Deputados 

MAURI SÉRGfO e IV ANDRO CUNHA LIMA para integrar, res
pectivamente, na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mis
ta destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória-n° 539, de 
29 de junho de 1994, em substituição aos Deputados TARCÍSIO 
DELGADO e GERMANO RIGOTTO. . 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço.- Deputado João Henrique, Vice-Líder do 
P:MDB no exerc-ício da Liderança. 
OFIGAB!IIN" 438 

Brasília, 12 de julho de 1994 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados 

MARCOS LIMA e CARLOS NELSON para integrar, respectiva
mente, na qualidade de Tirular e SUplente, a Comissão Mista desti
nada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 540, de 29 de 
junho de 1994, em substituição aoS Deputados TARCÍSIO DEL
GADO e GERMANO RIGOTTO. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e _apreço. -Deputado João Henrique, ViCe-Líder do 
PMDB no exercido da Liderança. 
OF/GAB/I/N"439 

Brasília, 12 de julho de 1994 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados 

MURILO REZENDE e PINHEIRO LANDIM para integrar, res
pectivamente, na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão IVIis-
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ta destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 541, de 
29 de junho de 1994, em substituição aos Deputados TARCÍSIO 
DELGADO e GERMANO RIGOTTO. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço.- Deputado João Henrique, Vice-Lider do 
P:MDB no exercíeiOcda Liderança. 
OF/GAB/1/N" 440 

Brasília, 12 de julho de 1994 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a íridicação dos Deputados 

LUÍS ROBERTO PON'IE e ROBERTO ROLLEM_BERG para in
tegrar, respectivamente, na qualidade de Titu]ar e Suplente, a Co
missão Mista destinada a emitir pã.recer sobre a Medida Provisória 
n° 542, de 29 de junho de 1994, em substituição aos Deputados 
TARCÍSIO DELGADO e GERMANO R!OQTTO. . 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço.- Deputado João Henrique, V ice-Líder do 
PMbB no exercido da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

A Presidência recebeu a Mensagem D 0 253, de 1994 (n° 
521/94~ na origem), de 7 do corrente, pela qual o Senhor Presiden
te da República, nos termos do art. _52, inciso V, da Ccnstitllição 
Federal, solicita autorização para contratar operação de crédito ex
temo, no valor equivalente a até FF$ 79,620,141.44 (setenta e 
nove milhões, seiscentos e vinte mil, cento e quarenta e um fran
cos franceses e quarenta e quatro centavos), destinada à aquisição 
de mísseis, materiaiS e equipamentos de defesa anti-aérea pára os 
meios pertencentes à Marinha do Brasil. 

A matéria será-despachada à Comissão de Assuntos Econô
l:nicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ~ A Presidência re
cebeu a Mensagem n° 254, de 1994 (n° 522/94, ri3. origem),-de 7 
do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, nos ter
mos do art. 52, inciso V, da Con:sútuiçaõ Federal, solicita autoriza
çãO para coiitratar operaÇão de crédito externo, no valor equivalen
te a até L$ 38.259.294,00 (trinta e oitó milhões, duzentos e cin
qüenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro libras esterlinas), 
destinada à aquisição de turbinas, sensores e sobressalentes para os· 
meios pertencentes à Marinha do Brasil. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Ec_onô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência re
cebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, os Oficios rioS 
81 e 114/94, comunicando que aquela Corte, ao julgar a Ação Di
reta de Inconstitucionalidade n° 1074-3/600, deferiu, por unanimi
dade, medida liminar suspendendo, até decisão fmal da ação, a efi
cácia do art. 19, caput, da Lei n' 8 870, de 15 de abril de 1994. 

Os expedientes serão encaminhados, em original, à Comis
são de ConStituição, Justiça e Cidadania, para conhecimento; e, em 
cópia, à CoriSultoria-Geral, para atender ao solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Calripos) :.:A Presidência re
cebeu o Aviso n° 24-4'94, de 6 do c_orrente, do Presidente do Tribu
nal de COntas da União, encaminhando cópia da Decisão n° 
409/94, adolad.a pelo referido Tribunal, na Sessão Plenária de 29 
de junho último, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos, para conhecimento. · 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - A Presidência re
cebeu, do Banco Central do Brasil, relatórios sobre endividamento 
dos Estados, Municípios e do DistritO Federal, referentes ao mês 

de maio do corrente ano. 
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econô

m.icos, para conhecimento. 
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Foram encaminha

dos à publicação Pareceres da Comissão de Assuntos SociaiS, que 
concluem favoravelmente às seguintes matériaS:-

. ·-Projeto de Lei da Cãmara n• 11, de 1994, (n° 2.777/92, na 
Casa -de origem), que acrescenta parágrafos ao art. · 133 da Consoli
dação das Leis do Trabalho; e 

-Projeto de Lei da Câmara n• 58, de 1994 (n• 2.581/92, na 
Casa de origem), que revoga artigos do Título V da Consolidação 
das Leis do Trabalho- ÇL T, que tratam da organização sindical. 

As matérias ficarão sobre a Mesa, durante cinco sessões or
dinárias, a flm de receb~r emendas, nos termos do art. 235, ll. d, 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE {irtlio c:aiiiposj::: Ó -senlior presi
dente da república editou a medida provisória n° 547, de 07 de ju
lho de 1994, que concede novo prazo para conclusão do Inventário 
do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência social -
lNAMPS, extinto pela lei n°8.689, de 27 de julho de 1993. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
do §5° do art. 2° da reSo1ução n° 1189-CN, fica ãsSiri:t constituída a 
coniisSãO ri:ri.Stii-inCUiiiliida de emitir parecer Sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares SUplentes 

PMDB 

César Dias Wilson Martins 

Márcio Lacerda AmirLando 

PFL 

HUgo Napoleão Alexandre Costa 

PPR 

LevyDias Hydekel Freitas 

PSDB 

A1mir Gabriel Maurício Ccirrêa 

PSB 

__ -:oJ.;sé Paul~ Bis'~I 

PT 

Eduardo Suplicy 

DEPUTAOOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO-

Ivânio Guerra -LUiz Moreira 

PMDB 

Euler Ribeiro O lavo Calbeiros 

PPR 

Arnaldo F.de Sã JoãoTota 

PSDB 

Geraldo Alckmin Antônio Faleiros 
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PP 

Jofran Frejat Mário de Oliveira 

PDT 

Liberato Caboclo Cidinha CampOs 

PT 

Eduardo Jorge Chico Vigilante 

De acordo com a resolução D0 1, de 1989-CN, fica estabele-
cido o seguinte calendário para a tramitação_ da matéria: 

dia- 13-7-94- designação da comissão mista; 
dia-14-7-94- instalação da comissão rirista; 
até 13-7-94- prazo para re<:ebimento de _emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
até 22-7-94- Prazo fmal da comissão mista; 
até 6-8-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O senhor presi

dente da república editou a medida provisória o0 548, de 8 de ju
lho de 1994, que autoriza o- poder executivo a abrir ao orçamento 
da seguridade social da união em favor do ministério da integração 
regional, crédito extraordinário no valor de R$ 38,786,500.00, 
para os fms que especifica, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos 
dos§§ 4° E 5-0 -do art. 2° ~resolução D0 1189-CN, fica assim cOns
tituída a comissão ni.ista fucumbida de emitir parecer sobre a maté
ria: 

SENADORES 

TituJares 

Mansueto de Lavor 

Ganõa!di Alves 

Alexandre Costã 

Moisés Abrão 

Regina!do Duarte 

AureoMello 

Júnia Marise 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

PRN 

PDT 

Suplentes 

Wilson Martins 

Césai'Dias 

Raitnundo Lira 

Carlos De'Carli 

Teotónio Y. Filho 

Ney Maranhão 

Magno Bacelar 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

Evera!do de Oliveira Eva!do Gonçalves 

PMDB 

Nestor Duarte Manuel Viana 

PPR 

SamirTãDDiiS- Cleonânéio Fonseca 

PSDB 

Clóvis AsSis LuiZMâximo 

PP 

Salatiel Carvalho Delcino Tavares 

PDT 

V a!domiro Lima SérgioCury 

PRN 

José Carlos Vasconcellos Paulo Octávio 

de acordo com a resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabele
cido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

dia- 13-7-94- designação da comissão mista; 
dia- 14-7-94 --iiistalação da comissão mista; 
até 14-7-94- prazo para recebimento de emendas. Prazo 

_pata a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
até 23-7-94- prazo fmal da comissão mista; --
até 7-8-94-prazonocongressonacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O senhor presi

dente da república editou a Medida Provisória o' 549, de 8 de ju
lho de 1994, que dispõe sobre a nota do tesouro nacional- NfN, e 
sua utilização para aquisição de bens e direitos alienados no âmbi
to do programa nacional de des~tatização- PND, instituido pela 
lei o0 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando as normas sobre 
a matéria constantes da lei n° 8.177, de 1° de ~ço de 1991, e da 
lei n° 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 3° da lei n° 
8.249/91. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
do § 5° do art. 2° da resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

AmirLando Antonio Mariz 

Cid S. de Carvalho JosêFogaça 

PFL 

Rairilundo Lira João Rocha 

PPR 

Epitácio Cafeteira Moisés Abrão 

PSDB 

Albano Franco Reginaldo Duarte 

PP 

João França MeiraFilho 

PTB 

José Eduardo Jona_s Pinheiro 
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DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

Manoel Castro Waldir Guerra 

PMDB 

Nelson Proença Oswaldo Stecca 

PPR 

Roberto Campos Fetter Júnior 

PSDB 

José Aníbal Moroni Torgan 

PP 

Sérgio Naya Alberto Haddad 

PDT 

Fernando LOpes ElioDaUa:Vecchia 

PL " " 
Ribeiro Tavares JoséEgydio 

De acordo com a resolução ri.0 1, de 1989-CN, flca estabele-
cido o seguinte calendário para a· tramitação da matéria: 

dia- 13-7-94- designação da comissão mista; 
dia- I 4-7-94- instalação da comissão mista; 
até 14-7-94 - prazo para recebil:nento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; · 
atê 23-7-94- prazo final da comissão mista; 
até 07-8-94- prazo Do coD.greSso niclOOiil. -
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O senhor presi

dente da república editou a Medida Provisória n"550, de 8 de ju
lho de 1994, qUe dispõe sobr-e as regras para a C0n.Veisão; em reai,-
das mensalidades escolares nos estabelecimentos de ensino e dá 
outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
do § s• do art. 2• da resolução n• 1/89-CN, flca assim coustitu!da a 
comisSão misl.aÍl:fCUiiibida de imitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titu1ares Suplentes 

PMDB 

Ronan Titó Antônio Mariz 

Gilberto Miranda AnairLando 

PFL 

Hugo Napoleão Júlio Campos 

PPR 

Lucidio Portella J arbas Passarillbo 

PSDB 

Mauricio Corrêa Jutaby Magalhães 

PSB 

José Paulo Bisol 

PT 

Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

Paes Landirn Angelo Magalhães 

PMDB 

João Henrique V alter Pereira 

!'PR 

Armando Pinheiro Amo Magarinos 

PSDB 

Ubiratan Aguiar Osmânio Pereira 

PP 

Carlos Sant' Anna Costa Feireira 

PDT 

Carlos Lu pi Messias Soares 

PSB 

Uldurico Pinto Roberto França 

De acordo com a resolução n• I, de 1989-CN, flca estabele-
cido o seguinte calendário para a tramitação da ~téria: 

dia- 13-7-94- designaçãô da comissão miSta; 
dia-14-7-94- instalação da comissão mista; 
atê 16-7-94 - prazo p&ra recebimento de emendas. Prazo 

para a {;omissão mista emitir o Parécer sobre a'adiWssibilidade~ 
atê 25-7-94-prazofmal da comissão mista;~ 
até 9-8-94- prazo no congresso nacional. 
O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) ~ Há oradores ins

critos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 

seguinte discurso~ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores, nesta fase em _que o País atravessa um pe-ríodo de 
grmdes dificuldades sociais, agravadas por uma série de fatores, 
entre eles, o cresci.tnento desordenado das grandes metrópoles e 
centros urbanos, provocado pelo êxodo rural e o problema dos 
sem-terra, trabalhadores que querem produzir no campo e não têm 
oportunidade, quero registrar um fato da maior 'i.i:nportância, pelo 
exemplo que representa como relevante contribuição para solucio
nar problemas de moradia, assentamentos e reforma agrária. 

Em correspondência que recebi do Dr. João B_osco de An
drade Lima Filho, Superintendente do INCRA em Sergipe, fui in
formado de que o Conselho de Administração da CODEVASF au
torizou a doação ao INCRA de um imóvel denominado Fazenda 
Betume Sequeiro, com uma área de 3.757 hectares, localizada no 
Mtmicípio de Neópolis, próxima ao vale do São Francisco, objeti
vando promover um programa de assentamento para famílias que 
trabalham no campo e se caracterizam Como clientela agrária. 

Sr; Presidente, esta doação da CODEV ASF ao INCRA repre
senta a esperança de milhares de familias, que agora poderão ter a sua 
casa e um pedaço de chão, uma roça para produzir o seu sustento e 
abastecer as feiras e o mercado local de produtos agricolas. 
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Com este breve pronunciamento, Sr. Presidente, quero 
aplau.clir a decisão do Conselho de Ad.nllnistr_ação da CODEV ASF 
e o propósito do INCRA de promover este assentamento, que be
neficiará uma parcela considerável de trabalhadores rurais do ser
tãO de Neópolis, contribuindo, desta forma, também para o desen
volvimento social e econômico do Estado de Sergipe. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o meu 

pronunciamento, da correspondência a que me referi, enviada pelo 
Superintendente do INCRA em Sergipe, Dr. João BoscO de Andra
de Lima Fl)ho. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem. Palmas!) 

DOCUMENTO A. QUE SE REFERE Q_SR, LOU
RN ALBAPTISFA. EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

TEL ü792ZZ5919 

,11/,"•llSTf::/1111 /J..I .. lf:RU 'FI. 1'/1/1-1, 00.-1/JASTJ!t 'l.\J};I\!1'0 1-: 1>.1 /lliNJilMA •li :td /liA 
I:\S111'1!1'0N,IC .. '/ONA/, IW ('0/.tJN/X.~~.:.io li 1//WOHMA .IC,'/l,Úl/.1 .JJ\'(1/.-! 

.\IIPHH/N11iNJJhW'I/I RI!'CilONAJ. /Jr: Sfo.'Hiõ/1'/:' ·Sll-.'.f 
h'N/>F:RI':ÇtJ: ..4 1·: 1'.'0/ll./10 J<: (~Uil'OS. /,.Uifi-11A/IUW C'i/,TIÍ/.10 I·:..IR< .:-t.~· 

.4HAI ./IJII~~·t;Rt..'/1'1!' CJ!I': ./Y.,OfltMiflfl 
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JlF.STINA T ÁRIO: 
NOI\U:: I..OlJRI V AL BAPTISTA 
CARGOJ.:Ml'RESA: S .. :NADOR PFJJSJo:RGJPJo: 
"'A.X: ( 1161) J21.7U'3 
MENSAGEM INCRA/St-:JG/C:JRC:/ N" 174/!14 • 

01\'l'A I>A l'XI'J;;J)JÇÃU: 211.116.114 
N" DE PÁGINAS INC:J.IIJNDO ES'J'A: 111 

COMUNICAMOS A l<~X·. Qll}; O • ('ONSI<:J.JIO D 
Al>MINJSTRA(,.'ÁO· UA CÜI)l':VASF All'fOHJZOl r A I.)OAÇÁO AO JNC'RA l> 
IMÓVJ<:L OI~NOMINADÚ FAZF:NI>A llJ~TllMJ~ SJ~Qili<~IRO, COM 3.7~ 
JU:CTAHES, L.O<:AI,Jí'..AI>O Nc l MlJNJC'ÍPIO J>l•: Ni•:úi>OI,IS. 

INFORMAMOS Qll~ O INCRA IRÁ, m: INÍCIO, REAJ,JZAR l r r 
I)JAGNÓSTlCO DA ÁIU:A, 08JKl'IVANDO IDJ!:N'I'IFICAI~ OS OClll,,\NTI•: 
1<:...\:ISTENTJo:S NA MESMA 1<: Kl\-1 SF:GlJIDA PROMO\'J~R O ASSENTAJ\oll':NTI 
J>AQUI.:J.,J<:S QUE J.<.:NQLIAJJRA~1-Sio: NO PERFIL DA CLJENT.J<:J.A AGRÁRIA. 

ATF.NC'JOSAMENTE, 
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O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa
lavtatomoLíder. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem a palavra V. 
Ex' 

bre Senador Meira Filho, que secunda o meu apelo e naturalmente 
expressa a ~a preocupação quanto ao êxitá desta convocaçãO, que 
deverá rel.l.riii- em Brasília, na próxima semaiíã., um granae número 
de parlamentares, que farão cessar momentaneamente as suas ati

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Como U- vidades políticas e eleitorais para que cumpram os encargos legis-
der.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, as Lideranças partidá- lativos e, assim, ofereçamos ao País um Orçamento, uma Lei de 
rias, articuladas pelo Presidente do Congresso, Senador Humberto Diretrizes e Bases para o próximo exerci cio e apreciemos-outras 
Lucena, com a participação também do Pre!!-idente da Câmara dos matérias relevantes, entre as quais empréstimos eXi.emos, cuja ao
Deputados. arregimentam-se no sentido de garantir o quorum in- torização foi solicitada pelo Presidente da República. 
dispensável à apreciação de importantes matérias no esforço con- No que tange às medidas provisórias.- Sr. Presidente Júlio 
centrado programado para os próximos dias 19, 20 e 21. CamJ.XJS. através de parecer do Relator da MP que implantou o 

Entendo que é fundamental a presença de Senadores e De- real. o nobre Senador José Fogaça afmnou que é do seu interesse, 
putaOOs para que o Congresso possa deliberai em -tomo de propo- porque iD.dl.ScUtfVdmente também do interesse da Nação, que vo
sições que são da maior relevância para a vida política, administra- temos, na próxima semana, essa Medida Provisória. S. Ex* se pro-
tiva, econõmica e social do País. põe a concluir a tarefa amanhã na Comissão Mista constituída pelo 

Num fato inusitado em toda a tradição legislativa brasileira, Presidente do Congresso que, hã al~s dias, se reúne em audiên-
até o momento, já no segundo semestre do exercício fmãnceiro, da pública, ouvindo figuras preeminentes da vida política e em
não dispomos da Lei de Meios da Uníão; se em oportunidades an- presaria] do País. 
teriores registrou-se o atraso na aprovação do Orçamento, o mes- O Sr. LOurivãl Bãptlsta --Senador MaUro Benevides, V. 
mo nunca ultrapassou dois ou, no máximo. três meses. E já esta- Ex• pode me conce<fer um aparte? _ 
'mos no sétimo mês do ano sem que o Congresso Nacional tenha O SR. MAURO BENEVIDES- Com muito prazer, nobre 
deliberado em tomo do Orçamento Federal. Senador Lourival Baptista. _ 

Ora. Sr. Presidente, é imprescindível que nos reunam_~s n~ Q Sr. ~Urival Baptista- Senador_ Maj,u-0 Benevides, que-
próxima semanã, Como pretende a Mesã Diietõrã. e inChlainos. ro-dl.zeT -a V. Ex• qUe a sua palavra é Uin-alerta. O apelo que V. Ex• 
dentre os pro_jetos que deverão ser discutidos, a proposta orçamen- faz a lodos nós Senadores deve ser escutado, atendido, seguido. 
tária para oatua1 eXeicíC10.-Até o inOIDeritO, Ulllizando uma prerro- QUero me solidarizar com V. Exi, gÍ'anck présidente que foi desta 

i gàtiva conferida pela Lei de Diretrizes OrçamEmfárias. o POde.r. Casa, e reiterar o s_eu alerta, a sua palavra de esclarecimento no 
'Exe~utivo tem-se limitado a liberar aqueles percentuais prevístos sentido de que todos, na próxim'a_semana, estejamÓS aqui para vo-
para pagamento de pessoal. E as obras gove~entais, os em- tar oOrçamento Geral da UniãO. MuitO Obrigádo. 

, preendimentos. compromissos da maior importância para a vida O SR. MAURO BENEVIDES -_Nobre Senador Lourival 
·~Utica e administrativa do País, tudo isso se encontra embargado, Baptista, fico muito gr.it:O a V: Ex\- que, com_a -sua longiexperiên-
em função da falta de dotações orçamentárias correspondentes. cia e o seu alicerçado tirocínio na Vida parlànientar brasileira, di-

Entendi. portanto, do meu dever alertar, mais uma vez, os zia-me, há pouco, que se sentia também extremamente preocupado 
"cólegas que integram a Liderança partidária e, além deles, todos os em não constatar a exístêiicia de um Orçamei:ltri fe:deral que permi
, Sr,s. Senadores e Deputados. para que atendamos à convocação do -ta ao Poder Executivo-da V~O_ CuD:lpii!- ã.S suis iãrefãs; os seus 
Presidente do Congres-sO, ·senãdor Süiiit>erto--LuGeria, e-gãiaD.ta- deveres. as suas obrigações parã.'-Conl a comurii~de. 
mbs aqui. nos_ próximos dias 19. 20_e 21. um comparecimento que A qualquer interpelação recebida por Ministros de Estado a 

.:se reflita rium quorum elevado para a discussão dessas oportunas respeito da execução de obras e empreendimentos de importânCia 
proposi.ções. .. . . inquestionável para a comunidade brasileira, ouve-se sempre ares-

E necessário, Sr. Presidente. que possamos assistir a discus- posta de que a votação do Orçamento e, conseqüentemente. a apli
:são e a votação do Orçamento da União, que em relação a exercí- cabilidade das dotações respectivas estão na dependência do Con-
cios passados foi tão questionado e ccntinua a sê-lo no presente, gresso. _ _ __ _ 
com pleno conhecimentg de l~s qs _ Srs,. _ Dep1,1tados e Senadores, Daí pof que, Sr. PresideD.Le, entendi do meu dever, por lide-

: a fini de que não mais se lance à face do Congre,sso qualquer tipo rar a Bancada do PMDB no Senado Federal, vir à- tribuna. nesta 
'de insinuação que possa macular a imagem do_ Parlamento _brasi- sessão que V. Ex• achou de convocar, para apelar aos Srs. Senado-
leiro. - res e aos membros da Câmara dos Deputados a ftm de que esteja-

i Além dessa matéria. Sr. Presidente, deveremos decidir so- i:riOs, Da ~x_im~_ semana, !J.esse esforço cõnceritrado, evitaitdo que 
bre medidaS piOvisórias editadas prãticamente-quase todos_õs.:-dias-- -se frusiie a expeCtativa nacíOnal, sein Votarmos o Orçamento e me

. pelo Senhor Presidente Itamar Franco. E além disso, ao fmal desta didas provisórias, cuja relevância e urgência iá foram atest!!4_as pe-
convocação, teremos que votar a Lei de Diret:rizes Orçamentárias, las respectiVas Comissões :MiStas, bein como aquelas soiidiações 
para que no Orçamento -do próximo ano já tenhamos aquelas dire- de empréstimos externos enviados ao Senado Federal pelo Senhor 
trizes que orientarão a Lei de Meios da União. Presidente da República. 

O Sr. Meira Filho- Pennite-me V. &*um aparte? · O Con.gresso Nacional tem o-s -seus encar.,gos, e-o Senado 
O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex_• com prazer. Federal tem talnbém as s:UãS-iarefas específicas. E imprescindível, 
O Sr. Meira Filho - Nobre Senador Mauro Benevides. pois. que reunamos um quorum expressivo, para que as votações 

quero aliar-me à preocupação de V. Ex" que é, sem dúvida, a preo- sejam discutidas e votadas com pleno conhecimento da maioria 
cupação de toda a Nação brasileira. Sem Orçamento, tudo fica à das duas Casas. da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e_ 
deriva. tudo fica na dúvida. Sendo assim, a manifestação de v.-Exa para que, naquelãs matérias de competência do Congresso haja ex
procede. Entretanto. Sr. Senador. tudo em n:-osso Pais tem um plícita manifestação dos congressistas. 
"para depois'': depois do Carnaval, depois da Semana Santa, de- Fica aqui. portanto, o meu apelo, com a convicção de-Cjue as 
pois da Copa. Acredito que depois da Copa. os-parlamentares des- lideranças se articularão prestigiando a ação da Mesa do COngres-
pertem e compareçam a Casa para cumprir o seu _deVer. -- so Nacional, para que tenhamos, na próxima semana, o númeio in-

0 SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex*. no- dispensáVel ao exame desse elenco de proposições agora referen-

'/, 
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dadas. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr._Mauro Bene_vidcs. o Sr. 
Júlio Campos. JO Secretário, deixa_ a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. AffonSo C amargo: 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Caiilargo)- Concedo a pa-
lavra ao nobre ~enador Júlio Ça~;Iipos. -- _ __ _ , 

O SR. JULIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o scguin, 
te discurso.)-..:. Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, tenho em mãos 
documento da: maior gravidadc,_~que denuncia a precária condiÇão 
a que a Ciência e ã Tecnologia foram relegadas pelo Poder Público 
no Brasil: uma carta da Universidade da Carolina do Norte. nos 
Estados Unidos,_ dirigida recentemente_ ao Conselho_ Nacional de 
Ocs_envolvimento Científico c Tecnológico- CNPq, e que diz, li
teralmente, que _o_s _estudantes sustentados pelo CNPq não mãis se
rão ace.itos nai:}uela instituição, ein virtude do Ct)mportarncnto dis
plicente com que _o órgão tCm agido no trata111ento dos assunlos fi
nanceiros dos estudantes brasileiros. 

Esta carta_, Srs_._ Senadores, atinge cada um de nós brasil~iros 
com um mínim-o -de dignidade, mas é apenas uma amOStra menor 
do caos em qu_e_ se encontra o sistema nacional de Ciência e Tec
nologia no ~rasil. R~flete, ainc!a,_o profwtdo desprero com que() 
Governo tem tràtado o setor, especialmente no que tange à dotação 
disponível para as mais básicas necessidades. Taxas escolares de
vidas a univerSidadc_s_ cstrangei~as não são pagaS.- os-recurSOs deStí- · 
nados à pesquisa não _flu_cm .. lab_oratórios são feChados, peSquisa~ 
dores abandonam seus cargos, as universidades federais se encon
tram na miséria-CM bolsas de eStudo não são pãgas regularni.en:re: 
A carta acima menCionada compõe esse quadro e refere-se ao não 
pagamento, pelo CNPq, das taxas_escolares de bolsistas brasileiros 
durante o_ano_de 1992. O sistema e_stá falido, Srs. Senadores, e não 
há qualquer sinal viSível de que s~ faça algo para recrguÇ-Io~ 

ConstatO ~órri pesar que o -des_caso do Governo para com o 
setor científicõ-_c t~cnológico é_ responsável pela perda do privile
giado lugar de li<Jerança que o Brasil ocupava entre os paises cm 
desenvolvimento._ Hoje, os chamados ''tigres asiMicos" são r:e_cqr
rentemente utilizados como paradigmas de des_envolvimento para 
o Brasil. Os progrc::ss<?s cconômic_o~ e sociais_-a1i.tigidos _por Cínga
pura, Coréia do Sul, Taiwan c- Hong Kong mostram as. êD.OmieS 
possibilidades que o Brasil tem perdido na corrída p-eta ocupação 
de um lugar de destaque entre as grandes potências. Nosso País, 
enquanto isso, tCiii -Sido vergonhosamente_ alinhado em outro gru
po, conhecido como_ as "baleias11

, fÕrmado por países como Índia e 
China, nos quaíS o gigantismo dQ Estado, a demo:r:a nos processos 
de decisão e a inéicíâ do seu· dêscúvolvimCnto ê'ontrap&m-se aõ 
menor tamanho, à flexibilidade e à rapidez dos "tigres". 

A_ constatação toma inevitávd uma anãlise_das ações nacio
nais mais recentes no setor da Ciência_e Tecnologia. Os primeiros 
anos do Governo Sarney destacaram-se por ra?2_áveis esforços 
para a -implementação de uma política para ó setor-_--particular
mcnte pela criação do Ministério da Ciência e "[ecriOlogia e pelo 
sigrtificativo aporte de verbas. No fmal daquele mesmo GOverno, 
porém, iniciou-se o movimento de decrésCimO dos gastos com 
Ciêi}~ã e Tecnologia, aprofundado na g~stão de Fçrnando Collor. 
e sem mostras de reversão no Governo Itamar Franco. b Orça~ 
mento para 1993, recentemente aprovado, contempla a CíénCia e a 
Tecnologia com valores muito aquém, riã~ diiii neni-do desejável, 
mas .da própria proposta governamental, em seu_ Plano PlurianUal 
de Aç~o 91/95. Caso sejam efetivamen!e aplicadas todas as verbas 
aproV11das no Orçamento, o País fechará o ano de i993 com a taxa 
de 0~6% do PIB gastos em Ciência e TCcnologia, ·amcta illfcriÓr à 
média de 0,7%, vetificada ao longo da década de 80, c bastante 

distante dos 0,9% previstos rio" Plano Plurianual. 
A utilização do percentual do PIB investido eni Ciência e 

Tecnologia é útil indicador para a compiraçâo da SitUaÇ"ãO b'rasilei
ra _com a de outros países. Não precisaremos. porém, ater-noS :i 
comparações com os países do ~meiro Mundo _(as diSpaii.dades 
seriam por demais cruéis}. Utilizarei, então, cOmó referênCia a Có
réia do Sul, que tem sido costumeirártlente jtilg~da parâffiet.ro para 
os países em desenvolvimento. · · · · 

O acelerado processo de-áesCiii1eiüO da-COiéià tê'ffi::séfé"a
lizãdo àS cUstaS de- investíiritúJ.t&-:-de mãis'dti 2% ·ao Seu'PfB em 
Ciência c Tecnologia; COntrá a ril"édia de 0.7% no Bnlslt rioS iílü
mos anos. Os investimentos em Ciência re"fletem~Se, ·natüi-3.Imente, 
no niímero de cientistas: enquanto o BraSil PosSUi --cert~a :.dKJ46õ 
pesquisadores por cada milh.ãà de habitantes-.- a Córéiá <::O:dséghfu. 
tomar -essa relação cinco vezes maior. Para- ati.il.gif eSSe''líi~dice;- (; 
Brasil prccisanà formar. pelo menos, mais 400JJtx:rmeStres e dou
tores, o que equivaleria ao m:on_uinenta_I esfotço, de reprOduzir, 
anualmente, nos próximos 8 a'nbS,'â."mêS:Jnâ qu·antidade'à'e'.niestres 
e doutores hoje em atividade nO Pais. _ 

Nesse cOiitexto, a SitbâÇãO'da:-pesciulifã-lüf:Bri&H áe'(eTiorâ~ 
se Velozmente. Os _recursos destinados àfonnaçãdde':i:-~tSôs-hu~ 
~os e às pesquisas :são_ cada vez mais escaSsos; é áünientã ã·àis
tãncía entre os v'alõreS: dcln:andaêlOS pela cO:íriuÍJ.idade ciéD.ti:fica e 
os -efetivamente- concedidos· pelo· Poder PúbliCo. Apresentaieí àl-
guns sinais desse quadro. · · 1 ·: ' ' 

· - -O CNPq· ... a primeira '·ê· Uiilã das mais iirfpon.ailtes agêílcías 
de fomento do sistema de CiêilCfa' e Tecnologia, é um claro retrato 
da situação. O Ultimo Infornte 'E'Stafístico d6 6r"gão, 'publicado em 
abril deste ano, apresenta corh riqueza de detallies o desmonte ali 
promovido por ·conta das sucesSivas reduções Orçamentárias nOs 
últimos anos. No entanto, a divulgação de dados· de tamanha rele
vância produziú: im1a úniCa ·-cdnséqüênc'ia:- o PreSfdente do órgão 
suspendeu a circu1ação do InfoÍ1ne; Cm inaceitAVél :itiilide de cen
sur.il e c~etceamé:hto·de infoimáç·ões~ que reforçoU u:riià crise iitSüiu
cion-al há muito viVida pela instituição. ',, .. ~, • _ .. , .. ·- ·- .~· --

De fãt6,-à'corte dos· !eCu"rs'ós destinadOs·· ao CNPq rios últi
mos "3 anos tem inViabilizado suas duas linhas básicas de atuação: 
as bolsas de fonnã.ção e os auXílios. A ênfase ria Iorrilação -de re
cursos humanos. que caracterizou a polítiCa naCi"oilã.l de CíêticTá -e 
Tecnologia nos últimos anoS- da década de 80, feZ corri que a rela
ção enlre o número·cte bolsas atendidas e o número de bolsas plei
teadas alcançasse-,_ -em 1990, a expressiva faixa d~ 70%, para as 
bolsas no País, e de 40%, para aS bolsas no Exterior. Em números 
absoluto_s, a q~tí~de dé ·bolsas· atendidas em _1990 foi quaSe 4 
vezes maior do que a quantidade de -bolsas concedidas no inicio da 
década de 80. 

Entendo ser inquestionável a importância da concessão de 
bolsas de estudo cQmo instrumento da política de des~nvolvimentO 
científico e tecn616gico. Uma das premissas básicas do modelo de 
desenvolvimento ádotado pelos 11-igres asiáticos11 é a maciça for
mação de seus recursos humanos-nos grandes centros científicos 
dos países desenvolvidos. No entanto, os dispêndios realizados 
pelo Brasil com a formação de reCursos humanos revelam-se de 
pouca eficiênCia. -D~dos do MinistériOOa CiênCia e TeCn-ologia de
nunciam que o í:rídice de titulação de mestres e dOutores D.o País 
niOstra:.se· em tolll:o de 10% dos matriculados. O Brasil prOduz, 
portanto. ~lll d~s ~~s curiosos mecanismos de evasão escolar que 
o mundO c6Dhece e a prova maior de como é possível gastar mal o 
pouco dinheiro de' que se dispõe. · 

1ão alannaD.te como os baixos índices de tifula:ção nos cur
sos de mestrado e 'doutorado é_ a cons_tatação de que o incremento 
n'? númercr-de bolsas de estudo deu-se às custas de expressiva re
~ução no montante dos recursos destinados aos auxílios à pesqui-
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sa. Na década de 80, a participação dos gastos com bolsas de for
mação no orçamento do CNPq evoluiu de 68% para 88%. Os gas
tos com auxílio, no entanto, regrediram, no mesmo periodo, de 
26% para 10%. Já em 1989, o total dos recursos. liberados pelo 
CNPq para auxílios à pesquisa correspondeu a apenas 12,8% do 
total solicitado. 

Os dados da década de 90, mal iniciada, são assustadores 
pelo que revelam. Embora sejam mantidas taxas de atendimento 
não muito diferentes das verificadas no fmal da década de 80, veri
fica-se um substantivo decréscimo nos números absolutos, tanto 
de_ bolsas solicitadas, quanto de bolsas atendidas. Decorrem~ daí, 
duas conclusões significativas:·a primeíra., manifestada pela redu
çã<? da demanda, de que se perde a credibilidade no sistema; e a 
segunda, caracterizada pela redução do número de bolsas concedi
das, de que o Estado não tem a menor perspectiva de atender, mi· 
nimamente, às neceSsidades de formação de recursos humanos do 
País. 

No que se refere aos auxílios à pesquisa, o des_caso do 
CNPq com essa linha de fomento atingiu seu- nível crítico em 
1992. Em jimbo daquele ano, ao considerar que as solicitações de 
auxílio aprovadas em 1991 não haviam sido pagas por falta de re
cursos. o Conselho Deliberativo do CNPq suspendeu o julgamento 
de pedidos de auxílio e_ o recebimento de novos pedidos. Foi uma 
histórica decisão, cujoS efeitoS. _persis~ni até hoJe, eJiquanto não s~ 
procede ao pagamento dos auxilies já aprovados, cuja conta chega 
a 40 milhões de dólares. A comtmidade científica. portanto, desde 
o ano de 1991, não_ conta com aUxílios à pesquisa por parte do 
ÇNPq. 

A ineficácia do_ CNPq no apoio às pesquisas agrava-se cóm 
a exigüidade dos recursos destinados à FINEP - Financiad9ra de 
Estudos e Projetes, outra importante agência de fomento. Em 31 
de dezembro de 1992, o valor total dos pedidos de auxílio à pes
quisa na FINEP atingia a expressiva cifra de 1 bilhão e 410 mi
lhões de dólares. No entanto, o orçamento global da FINEP para 
1993, incluídas outras fontes de fmanciamento das quais a empÍ'e
sa se vale, é_ de_ pouco mais de 3_00 milhões de _dólares, o que se 
mostra suficiente para atender apenas a cerca de 20% da demanda. 

As conseqüências da falta de apoio à pesquisa, pela F1NEP 
e pelo CNPq, são facilmente perceptíveis. Sem esses recursos, 
qualquer pesquisa toma-se inviabilizada, uma ve~ que os centros 
de pesquisa e os laboratórios das universidades dispõem de verbas 
minimas para esse frm. Toda a infra-estrutura laboratorial das pes
quisas no Brasil depende, em geral, dos recursos das agências de 
fomento. Sem investimentos nesse setor, os mestres e dOutores qUe 
retornam do exterior não encontram condições n:íínimas para o de
senvolvimento de suas pesquisas, o que torria áesestimuhmte sua 
permanência nO Brasil. Para _os pesquisadores -aqui radícados, reM 
força-se o_ cham8.do dos grandes -centros de pesqllísa no exterior, 
provocando um êxodo científico com graves con_~qüências pãra o 
País. 

A escassez de recursos para as pesquisas, alêm de inviabiliM 
zar a necessária atualizaçãO tecnológica da infra-estrutura labora
torial, produz a intenupção de pesquisas, o que pode significar 
anos de trabalho jogados fora. Uma pesquisa _interrompida não 
pode, em geral, ser retomada do ponto em que foi paralisada, por
que, normahnente, houve a ruptura de alguma série histórica. Se 
boje fosse refuiciiida a liberação_ de verbas pira os pesquisadores, 
os trabalhos paralisados, ou quase, precisariam ser iniciados do 
zero, o que implica criminoso desperdício das- Verbas públicas já 
gastas e imprevisível impacto no processo de deSenvoivimento do 
País. - - -

Há, ainda, outra questão igualmente grave~ que precisa ser 
denunciada: a ausência de recursos para gastos Com equipamentos 

de pesquisa impossibilita a publicação de trabalhos brasileiros no 
exterior, porque _os aparelhos de aferição nacion~is _I§ID entre 20 e 
30 anos de Uso e não são aceitos como parâmetros de aferição sé
rios por publicaçOOs especializadas. Aprofunda-se, assim, o distanM 
ciamento entre os pesquisadores brasileiros e õS grandris centros 
de pesquisa mtmdiais. 

Vê-se, portanto, que o mero aumento nas taxas de conces~ 
são de bolsas, sem a instituição de mecanismos que possam aferir 
a eficiência dos recursos despendidos e sem a cottcspondente apli· 
cação de recursos em universidades e institutos de pesquisa. não 
resolve o problema. Não bastam recursos para Ciência e Tecnolo
gia. O País precisa também de uma política para O Setor, elaborada 
pelo Governo e pela comunidade científica, e que eStabeleça prio· 
:idades e metas, assegure recursos para essas prioridades e invista 
na formação de recursos humariOs. com ganmtia de seu aproveíta
mento. 

Nao é mais possível tole!ar f3.tos como~ ~s~~Ção_-de pes
quis:idores de alto gabaritO CID Concursos para a burocracia de ór· 
gã6s· póblicos, confOrme rccentemCnte- noticiadO. É lmpiescindivel 
que OS bolsistas que concluem seUS-cursos nO País Ou no exterior 
encontrem colocações atraentes em universidadeS, centros de pes~ 
quisa ou instituições privadas, a fim de jUstificar todo Õ investi. 
mento realiza~o pelo País em sua fof!I13.ção. A tít'!-!IP. de exemplo, 
considere-se que um cieritista com peáfil de um doutor do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais, um dos mais.iiilportantes centros 
de pesquisa brasileiros, custa aO --País entre 200 ·a- "3do mil dólares. 
No entanto, levantamento há pouco realizado indica que a grande 
nia1orul dõs pesquisadores da(JUele InstitUto pretende trocá-lo por 
centros de ~squisa no exterior ou Por atividact'es não relaciomidas 
à pesquisa. É o dinheiro mais uma vez sendo maraplícã.do. 

Lamentavelmente, nosso País ainda não acordou para o al
cance e a dimensão que a Ciência_e a Tecnología POssuein na conM 
cePÇão de um novo.modeio de .tiàçãO. Nos EstadOs Unicfos. grupos 
de_ pesquisa governamentais avali3m como a redução dos gastos 
com Ciência e Tecnologia, hoje, pode refletir na perda de competi
tividade e liderança internacional dentro de 20 anõS. Na área so
cíàf, os países desenvolvidOs tratam a Ciência c a Tecnologia 
como o canal pelO qual poderão surgir avanços significativos na 
área de saúde, educação, tia.Jispoites _coletivos, habít.açãO~ Sãi:ú~a
mento báSico e Urbanismo. O Governo Federal, contudo, não con
segue fazer a sociedade acreditar em seus suce~siVos planos de de
senvolvimento. 

O descaso çom a Ciência-i.õViabiliza qu~IQller política Séria 
de desenvolvimento. O Brasil tem amostras abundantes dos efeitos 
qUe O panorama atual do siStema· de-Ciência e Te_Cllologia acarreta 
sobre um projeto de nação. H~ poucos dias, a discUssão em tomO 
da nova lel da propried_a~e inte~eCtual na Câtitara_-dos Deputados 
ilustrou como o desenvolvimento econômico do País encontra~se 
atrelado aO domínio -do- conheci.rllentO. As p"OSiÇÕes--COntrárias à 
aprovaçãO da nova lei refletem a -lncapacidade do setor produtivo 
nacional, em especial o farmacêUtico, de posicionar-se coffipetiti
vamente no mercado internacional. O País desfrutou, durante qua
se três décadas, do benefício de utilizar conhecimentos patentea
dos no exterior, mas não conseguiU aproveitá-los para impulSiOnar 
o nosso desenvolvimento. Para isso, teria sido necc:i:ssário utilizar a 
base de Ciêiicia e TeCnOlogia, e pouco foi feito nesse sent.,i<iõ. 

Outra li:DP,rtante- indústria;-a de ínfÕrn:Íâtica, sofre tffillbém 
oS efeitos de uma legislaçãC? protecioniSta,_que-Jiã""o foi acomp<IJlhaM 
da por uma correspondente politica de investimentos cm Ciência e 
TecnolOgia. Em sua essênciit., a lei que instituíu a··res8rva de mCr
cadÕ da informática ii6 Brasil apresentava os meritóriOs propó.~itOS 
de gerar_ uma indústria brasileira que pudesse competir eni preçO e 
em qualidade no mercado internacional. Como instrumento dessa 
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meta. destacava-se a instituição de pOlíticas integradas-·ae relação 
entre o setor produtivo e os segmentos de pesquisa e desenvolvi
mento. Isso. no entanto, não ocorreu e, hoje, encerrada a reserva 
de mercado. as indústrias nacionais sobrevivem às Cusias das ele
vadas alíquotas de importação aplicadas sobre os bens de informá
tica estrangeiros. 

Em outra vertente, o mundo debruça-se soOre a Áinazônia, 
na crença de que a região se constitua em nova fonte de riquezas 
para o planeta, especialmente no que diz respeito à sria diveTsidade 
biológica, alvcp da ~obiça intct;Iacional. ~s estud~_s_ ~~~-~gora reali
zados sobre a TCgJãO prodUZlTanl, aparentemente, Um consenso 
mundial quanto à necessidade de que se promova a sua exploração 
em bases sustentáveis. Para isso. no entantO~ mOStra-se-necessária 
a absorção dos conhecimentos existentes sobre a hiléia, conheci
mentos estes de domínio exclusivo dos paises desenvolvidos. O 
Brasil, porém, ·com 60% do seu território dentro da Amazônia, não 
apresenta mais do que 200 pesquisadores atívos, cõin doutorado, 
nos seus diversos· instifiitõSet.iiliversidades da região. N"'ao será 
muito fácil, assim, a aquisição~de conhedruentos que possibilitem 
o desenvolvimento sustentável da região para o nosso próprio pro-· 
veito. 

O panorama é dramático. SI-s. Senadores. ReCCiO que o P3.íS 
esteja perdendo um tempo histórico, no qrial se redefinerii :as for
ças mundiais. Esta é a hora de nos inserirmos em um novo modelo 
de desenvolvimento, e o Brasil encontra-se longe de estar prepara
do para· isso. O desinteresse do Governo na Ciência e na TeCnolo
giã nlãD.l!esta~se iião" só na âUSênCia de recursos para bolsas e para 
pesquisas, mas -também no caos administratiVo que reveste as ins
tituições- do setor, na falta de articulação das políticas públicas e 
nos acachapantes salários pagos aos funcionários pUblicas dos ór
gãos de apoio à pesquisa. 

Urge. portanto, que o Goyemo defi.ria uma :Política séria de 
desenvolvimento científico_e tecnOlógico. Uma-política que não se 
limite a defmir recursos, mas que -cónfcinple, c-om Clareza, as prio
ridades de investÍiilento- das poucas verbas disponíveis. É esseri
cial, ainda, Senhores Senadores, que o Governo cumpra o seu pró
prio- Plano Plurianual, no que diz respeito :aoS reCUrsOSTillã.iiCCfrO_s_ 
destinados à Ciência e Tecnologia. Esse Plano, ·pari ---o- periodo 
1991/1995; prevê dispêndios crescentes da União com Ciência e 
Tecnologia, até alcançar, cm 1995, a cifra de 6,5 bilhões de dóla
res, equivalente a 1,6% do PIB. Caso se mantenhru:n os niveis de_ 
investimento do início da década, contudo, aliados à total ausência 
de diretrizes de ação do Estado, o máximo que- poderemos atingir 
no campo da Gência será um exercício de ficção científica com os 
números do Governo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Alfonso Camargo, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, }O Secre
tário. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuucia o se
guin_te discurso.)-_ Sr. _Pr~sidente, S~-~- ~rs. __ S_~Qores, as circuns
tâncias brasileiras atuaiS, -marcadas pela substituição do fracassado 
Governo Collor de Mello pelo Governo Itamar Franco, ensejam, 
mais uma vez, novas e acaloradas discussões sohre a mais adequa
da política económica para o Bra.c;il, tendo-se em vista, sobretudo, 
a adoção daquela que, mais e melhor. poderá contribuir para a er
radicação dos gravíssimOs- deSequilíbrios que atingii'3m o PalS ilas 
últimas décadas. 

Novamente, encontra-se reaceso, entre nós, o debate sobre 
temas como estatização, priVatização, libenilismo econômko,' mo-

demização, desregulameD.ta.Ção e tantos outros correlatas. coloCan
do novamente em evidência as paixões das diversas correntes 
ideológicas existentes na sociedade brasileira. 

Nesse contexto, julgo oportuno, Sr~~"> Senadoras, Srs. Sena
dores trazer à baila alguns pontos sobre o cooperativismo, doutrina 
que se fllD.damenta na chamada economia social, em razão das mi
nhas convicções de que ele poderá constituir-se em um dos mais 
efic-ieiites- fustrumtmtos para a solução de muitOs de nossos proble-
01..1..$ sociais e econômicos, contribuindo para a ietomada do desen
volvimento nacional, particularmente naqueles setores mais caren
tes, como, por exemplO, a agricultura. Estou,profundamente con
vencido de que, como em muitos outros países, também no Brasil, 
o cooperativisnlo, em espedal o de crédito, poderá contribuir para 
a organização dos agricultores na defesa dos seus direitoS, -para o 
fortalecimento da agricultura e do setor produtivo rural nacional. 

Na verdade, o cooperativismo- pode emprestar grande con
tribuição ao País como um todo, em virtude mesmo de seus funda
mentos doutrinários, que o situam entre o liberalismo capitalista e 
o socialismo real ou marxista, segundo o seu lema "o consumidor 
deve ser tudo".-

Fiel a esse princípio, o coOperaiivis:rõ.o combate a livre con
con:ência, aô mesmo tempo· que ·a: fOrmação .de truStes e monop6-

. lios. At,ravés da& associações cooperativas, que procuram propor
cionar maior justiça nos preços, busca-se restabelecer o equilíbrio 
econômico rompido pelo capitalismo. Em essência, a grande meta 
do movimento cooperativista é corrigir o social pelo econômico, 
instituindo a democracia econômica. Para tanto, ele reivindica para 
os coriSUinidores o direito de participar da gestão direta ou indirêta 
dos meios de produção, de circulação ou de distribuiçãO de -bens e 
serviços de que necessitam. - -

Mas, se o movimento prega e espera o advento da "ordem 
cooperativa", na qual se eliminaiá a distribuição capitalista do lu
cro, segundo o ideal socialista, iSsO Se- fará respeitando-se a liber
dade e a iniciatiVà dos indivíduos, seni que eles sejam sacrificados 
ao estatislno. - -

Considerando esses pOntos, não só os cooperatiViStas, mas 
tariibém econonlistaS e todoS-aqUeles que se preOcupam com asso
Iüçües-dos proble"mas do subdesenvolvimento econômico, confe
rem grande impOrtância às cooperativas na promoção do desenvol
vimento das nações. 

Kindleberger, em ''Desenvolvimento econômico", sintetiza 
com muita propriedade as vantagens do movimento cooperativo, 
ao aflnnai Cjue ele ''representa um dos meios mais eficazes de se 
obier -a-partiCipaçâo das massas _popu1ares no proCesso de desen
volvimento". As cOOperativas, juntan:iente com o desenvolvimento 
comunitário, 11tendem a encorajar uma formação adicional de capi
tal fora da economia de mercado e dentro do setor relativo à sub
sistência, em que -o capital tem difiCUldade em formar-se; poupam 
capital pelo fato de utilizarem o capital social flxo existente ( ... ). 
Além disso, nas cooperativa<> agrícolas, é por vezes possível per
petuar a produção agrícola em larga escala, numa base eficiente, e 
evitar os efeitos paralisadores das pequenas propriedades". 

Isso posto, srs Senadoras, Srs. Senadores, resultam eviden
tes as giandes vap.tagens representadã.s pelas cooperativas num 
País como o Brasil, cuja política económica tem sofrido enormes 
oscilações entre o estatismo e o capitalismo liberal, entre o pater

-nalismo estatal e os princípiõs do laissez .. faire, sem que os gran
des problemas econômicos e sociais da Nação sejam resolvidos. 

Foi por recOnhecerem as inumeráveis vantagens do associa
tivismo, que, ao traçarem a nova ordem constitucional para a Na
ção brasileira em 1988, os constituirites inscreverari::l o cooperati
vismo no capítulo da Carta Magna dedicado aos princípios gerais 
da atividade econôm.ica, determinando que a lei deverá apoiá-lo e 
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estimulá-lo (art. 174, § 2"). 
Com efeito, ao fazer constar o movimento na Constituição 

Federal, quiseram os constituirites aporita! a cooperação como 
meio eficaz para a oiganizar;ãO e a ação ec_ónõmicas. E quiseram, 
mais que isso, manter vivo um programã.. através_ do qual as pes
soas _ou os grupos que têm o mesmo interesse_pudess_em associar
se, a fim de obtere-m vantagens comuns em, suas atiyidades econô-
m.icas. --

EID essência, esses pontos qi.Ie acabo de enumerar consti
tuem o ideal do cooperativismo, doutrina que, como afl.Tll1am seus 
teóricos, 11toma por fundamento o próprio processo social básico 
da c_o_operação, do auxílio mlituo, estudado pela ec_ologia e pela so
ciologia, segundo o qual aqueles que se encootram na mesma si
tuação desvantajosa de competição, pela soma dos seus esforços, 
conseguem a sua sobrevivência11

• 

Quando se tem cm mira um grupo social que revela identi
dade de propósitos e de interesses, pode-se entender melhor o que 
significa cooperar: tomar uma decisão voluntária e consciente, por 
parte de pessoas que agem juntas, operam em conjunto e coorde
nam contribuições e serviços, -tendo em vista a obtenção de um re
sultado útil e comum a todos. 

Dessas_ considerações, decorre o conceito de cooperativa, 
"uma sociedade económica e jUrldiCa para a realização prática do 
cooperativismd'. ou 1Uma associaÇão de pessoas que, em igualda
de de direitos. s_e reúnem para o desempenho de determinada ativi
dade econôrnica, tendo em vista satisfazer--suas ne_cessidades. ou 
ainda, as necessidades _do mercado, mas sem que seu funciona
mento esteja sujeito ao domínio do capital ou dos seus imperativos 
de mero. Sna fmalidade é cOoiderlar atividades e poupanças, com 
o objetivo de dividir os resultados alcançados de acordo com a 
contribuição de cada um, mas sem o propósÚo de exploração ou 
de lucro1

'. _ 

Esses conceitos. Sr. Presídente. Sra& Senadoras, Srs. Sena
dores. ressaltam a profunda inter-rciação exisíente entre democra
cia e- cooperativísrilo. A aliãilça dessas duas realidades é, aliás. 
uma ·preocupação da atual Carta Magna, a chamada ConstituiÇão
cidadã, a mais democrática de todas as ConStituições já promulga
das no Brasil. 

De fato, nossa Lei Maior ressalta o valor do co_operativis
mo, primeíramente, em seu art. 5°, no qual se encontram arrolados 
os direitoS e deveres individuais e coletivos. De acordo com o item 
xvm daquele dispositivo, é garantida a criação de cooperativas, 
independentemente de autorização, vedada a interferência estatal 
em seu funcionamento. - -

O já mencionado § 2° do art. 17 4 da CqnstituiÇão eStabelece 
que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 
associativismo. 

Já o art. 187 da Lei Constitucional, que versa sobre a politi
ca agrícola, preconiza que ela será planejada e executada c_om a 
participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores 
e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, 
de ármazenamcnto e de transportes, levando em conta, entre ou
tros pontos citados, o_cooperativismo. 

E, ainda, o art. 192 do texto constitucional, ao dispor sobre 
o Sistema Financeiro Nacional, estabelece que ele será estruturado 
de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a 
servir aos lnteicsscs-da coletividade. A lei complementar que regu
lar o Sistema deverá, prevê o mesmo artigo, dispor sobre '1o fun
cionamento das coopera ti v as de crédito e os requisitos para que 
possam ter condições de operacionalidade e _estruturação próprias 
de instituições fmanceiras (item Vlll). -

Sr. Presidente, Sras Senadoras, Srs. _Senadores, a propósito 
desse último ponto, pretendo alinhavar algumas considerações, 

"~-~· ~-----~- -~~~~-----

destacando principaJ.mente as cooperativas de créditO, e tendo Cm 
mente, sobretudo, as autoridades fmanceiras integrantes do novo 
Governo, em especial o recém-empossado Presidente do Banco 
Central do Brasil,_ Do_~tor Gustavo Loyola, a quem, em nome do 
cooperativismo brasileiro, apelo para que confrra atenção ao movi
mento, em virtude de sua relevância para o setor produtivo. 

Revestindo várias modalidades, as cooperativas de crédito, 
visam, como se sabe, a proporcionar, a seus associados, crédito e 
moeda, por meio de mUtualidade e da poupança. Constituem, por 
isso, importante suporte para as atividades produtivas, sobretudo 
n__o_ campo, onde têm funcionado c_omo instrumento de apoio ao 
produtor rural, participando com destaque no repasse de recursos 
para o fmanciamento das lavouras. Na região Sul, onde surgiram 
no Brasil, siii ímportfin.cia para o setor agrícola é vital. Igualmente, 
é_ de relevante im~cia para a agricultura de_outras ~egiões bra
sileiras, pois, como aírrmam_ os técnicos, o cooperativismo de cré~ 
dito não representa. para o setor agrícola, apenas um programa de 
crédito adicional ou alternativo, mas um programa de desenvolvi
mento econômico, com reflexos em lod_o_ o País. -

O cooperativismo -de crédito, na verdade, reveste-se de im
portante função social, seja em relação aos pequenos e miniprodu~ 
tores, que não _conseguem créditos nos bancos, impedidos pela bu
rocracia ou por suas próprias limitações pessoais, seja em relação 
aos médios produtores, que, tradicionalmente, têm conseguido 
captar recursos nos bancos, mas a um custo exorbitante e com to
das as restrições e prejuízos que lhes têili sido impostos pelas equi~ 
vocadas políticas oficiais d_o crédito agrícola praticadas no Brasil. 
Nos últimos tempos, como se sabe, não é pequena a parcela dos 
médios produtores rurais que, por terem utilizado o sistema de cré
dito agrícola, tiveram inviabilizada sua atividade ou até mesmo 
perdidas suas propriedades, p()~ não terem conseguidO saldar as dí
vidas contraídas em fmanciamentos agrícolas. _ 

Diante disso, não se entende por que as políticas governa
mentais no Brasil não procuram estimular o desenvolvimento do 
cooperativismo de crédito, que tantas vezes já de_monstrou sua im
portância no desenvolvimento da produção, na difusão de tecnolo
gias. na organização do setor agrícola, no fortalecimento do produ~ 
tor no momento da aquisição de insumos e na comercialização _de 
seus produtosc Não se entende, ademais, por que, diante do caos 
econômico que se instalou no País, não procuram as políticas go
vernamentais desenvolver o cooperativismo de crédito~ se se sabe 
que, historicamente, ele tem representado_ a função de intervir no 
mundo capitalista, conseguindo até mesmo ajustar valores e custos 
de mercado. 

fufelizmente, é ex_atatnente por causa de tudo iss_o que o 
cooperativismO, no Brasil, enfrenta um verdadeiro Iobby contra 
seus interes-ses, patrocinado principalmente pelas instituições ban
cárüis, interessadas em elimfuar qualquer concorrente que possa 
conceder empréstimos a taxas de juros mais baixas. 

Sr. Presidente, S~s Senadoras, Srs. Senadores, que conse
qüências advêm, para o cooperativismo brasileiro, .dessa falta de 
estímulo governamental e das pressões-reãlizadãs pelas instituíçii
es bancárias? 

São amplas e perniciosas as conseqüêncTãS, ·porqUanto, por 
ser o crédito indispensável ao desenvolvimento de qualquer proje
to econômico, qualquer restrição que lhe seja feita _impõe prejuízos 
ao cooperativismo em geral. Em síntese, o que estou afirmando é 
que, por ser o cooperativismo de crédito uma condiçãO-para o de
senvolvimento do cooperativismo em iOdas as suas outras modali
dades, qualquer empecilho que se lhe coloque provocará repercus-

- sões negã.tivas no movime.i:tto em geral, seja no coopera~iYismo_de 
produção, seja no de consumo, seja no de _venda por atacado, seja 
no de comercialização, seja no de s_erviços, seja nç_misto_çu seja 
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em qualquer outro tipo, entre os muitos existentes. 
Para se ter a ex ata dimensão da importância -do coopera ti

vismo de crédito, basta a constatação de que, nos Estados Unidos e 
na Europa, as cooperativas de _crédito são a principal fonte de cré
dito rural. 

Sr. Presidente, SraS Senadoras~ Srs. Senadores, não pretendo 
fmalizar este pronunciamento, sem antes referir-me a importante 
segmento do c_ooperativismo, aquele cOnstituído pelas cooperati
vas de economia e crédito mútuo. 

Como se Sabe, através delas, os consumidores se asSociam 
para a obtenção de empréstimos, com â grande vantag_em de esca
par ãs escorchantes taxas de juros atualmente cobradas pelas insti-
tuições bancárias. -

Essas cooperativas, que surgiram no Canadá no início deste 
século, reúnem atualmente, somente naquele país, cerca de 11 mi
lhões de associados, numa população de 25 milhões. Nos Estados 
Unidos, para onde se estenderam_ posteriormente, existem nada 
menos que 50 milhões de associados. Nas pequenas comunidades 
daqueles países, as cooperativas de economia e crédito mútuo são 
totalmente abertas à comunidade. Nos grandes centros urbanos, 
junto ãs grandes empresas, esse modelo de cooperativas f1mciona 
também de forma fechada, sendo seus associados apenas os em
pregados de uma determinada organização. 

No Brasil, infelizmente, essa modalidade de cooperativismo 
sofre restrições por parte da leii.sla_çã.o_ e dos órgãos governamen
tais. Os normativos do Banco Central do Brasil, por exemplo, ca
racterizam esse modelo de cooperativa como Utila·sociedade cujo 
quadro social deve ser formado por pessoas físiCas (Jrie exerçam 
uma determinada profissão ou atividades comuns; ou por pessoas 
que estejam vinculadas a uma determinada entidade. Não permi
tem, por ·conseguinte, que as coopet'ativas de econonp.a e crédito 
mútuo funcionem abertas à comunidade, como nos Estados Uni-
dos e Canadá. --

Sem dúvida, essa restrição praticamente impede a cr!açãó 
dessa modalidade de cooperativas na maiot'J,mrte do território na
ciOnal, pois mais de 85% dos cerca·de 5 mil MunicípiOS existentes 
no Pafs não chegam a possuir 20 Diil habitantes. _ . 

Outra restrição imposta às cooperativaS de crédito é a proi
bição de seu ingress_o nas câmaras de compensação de -Cheques e 
outros papéis, o que·, n~cprática, lhes impede a captaçãO de de pós i
tos à vista e a captação de recursos financeiros sob Outi--ãs_formas, 
como, por exemplo, a emissão de CDS. -- -- ----- -- - -

No que concerne ao sisrema de compensação de cheques, 
há, ainda, um obstáculo a ser removido para favorecer o ingresso 
das cooperativas no sistema: seu elevado custo. 

Não bastasse isso, embora em passado recente tenha sido 
permitido, nas cooperativas, _a fi~!~ do capital ;~tati~9· ·que é, 
aliáS, um dos instrumentos utilizadOS pelo cooperativismo no mun
do todo, o Banco Central retroage agora em relação a, esse iril.Pcii
tante instrumento, pretendendo extingui-lo. 

Por fun, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, há a 
questãO -da assimetria nas relações entre ·as cooperativas de c:rédito 
e o Banco Central. Por imposição legal, hã várias obrigações a se
rem cumpridas pelas partes, como, por exemplo, aquelas que di
zem respeito aos prazos para pedidos- de funcionamento de coope
rativas ou de interposição de recursos. QtiãndO Sã() as, cooperativas 
que não cUmprem a:s exigências tégàls, SãO- eras infãliVelinênte 
submetidas às penalidades prescritas pela legislação. Quando, po
réni, é O Banco Central a parte que descumpre a le_i, n~uma san- _ 
ção lhe é imposta. . 

Sr. Presidente, Sr-" Senadoras, Srs. Senadores, a SOlução de 
muitos dos problemas que acabo de apontar compete ao Congres
so Nacional, uma vez que ele ê o órgão responsável pela aprova-

ção das leis previstas na Constituição, necessárias ao desenvolvi
mento do cooperativismo no Brasil. No entanto, tendo em vista o 
relevante papel exercido pelo Senhor Presidente do Banco Central 
do Brasil no âmbito do Poder Executivo, inclusive quanto à for
mulação da nova política econômica a ser implementada no País, 
apelo a S. Ex-a para que apóie e esilinule o cooperativismo e o as
sociativismo, encaminhando, nO que for de sua c&npetência, solu
ções para os problemas que têm dificultado o movimento no Bra
~il. como os que antes enumerei. Em resumo, o apelo que o coope
rativismo brasileiro_ dirige ao Doutor Gustavo Loyola é, principal
mente, o d.e _que oriente, no âmbito do Banco Central, estudos e a 
implementação das conseqüentes ações que venham a permitir a 
Concietização do disposto no àrt. 192, item VID, da Constituição 
Federal, que prevê que as cooperativas de crédito poderão ter as 
condições de operacionalidade e estruturação próprias das institui
ções fmanceiras, removendo-se, de imediato, todos os entraves 
constantes dos normativos da Instituição e que impedem a concre
tização desse dispositivo constitucional. Complementarmente, as 
cooperativas de crédito pleiteiâm a redução dos custos relativos à 
participação no sistema de compensação de cheques e de outros 
papéis, a fun de que lhes seja possível participar das Câmaras de 
Compensação e exercer, em toda a plenitude, as atividades de uma . 
in.Stituição fmanceira. Além disso, solicitam ao Exmo Sr. Presiden
te _do Banco Central do Brasil, Doutor Gustavo Loyola, que deter
mine o cumprimento, também por parte _da instituição por ele diri
gida, das obrigações que lhe são afetas, no relacionamento com as 
cooperativas. _ _ " _ 

Sr. Presidente, S~ Senadoras, Srs. Senadores, estou· certo 
de que o" Doutor Gustavo Loyola acolherá os pleitos do cooperati
vismo brasileiro, ora expostos, além de determinar_ as medidas ne
ces~ári_as __ ao apoio e ão de:senvolvimeD.to_do associativismo. confe
rindo~lhe _lugar de destaque em sua gestão à frente do Banco_Cen
tral do Brasil. Por certo, o gesto de S. Ex11 fará jus ~o elevado cargo 
que ocupa no Governo Itamar Franco, reconhecidamente yoltado 
pãr3. as esperadas mudanças na área econômica e na ãrea social, 
em busca da verdadeira democrac~ para a Nação brasileira, so
mente possível com o desenvolvimento e com ajustiça social, me
tas que o cooperativismo poderá ajudar a conquistar. 

- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Odacir Soares. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, quem co
nhece o meu Estado sabe que muito ainda deve ser feito para ga
rantir a interligação de seus 40 municípiOs e áreas adjacentes com 
a capital estadual. 

. Abrangendo uma área de 238.378.7km•, e dispondo, por 
õra, -de_ uma malha viária · egavelmente_prec_ária, não será exagero _ 
alrrmar que esta é insuficie te pãra gaiaD.iir o escoamento de seus 

_produtos e Õ acesso de sua pulação,- hoje, na casa de 1,5 mi
lhão de habitantes.,. ã capital ! Estado, a outras cidades pólos da 
região e, sobretudo, às pnn.-ci ais metróJ?oles do Sul e Sudeste d. o 
Pais. 

Repete-se, por isso, e Rondônia, o mesmo fenômeno 
OC~CJ;lte no resto do País - a vastidão do território e a precarieda
de das vias de transporte, incentivam a utilização do transporte aé-
reo. 

E é aquí Que entro no âmago do tema deste meu breve pro
nunciamento. 

Vilhena é uma das cidades mais importantes de Rondônia. 
Situada no cone sul do Estado, 700 quilómetros, precisamente~ ã.-
sepai"am seja da Capitãf, Porto.Velho, seja dá capital do Estado de 
Mato Grosso, CUiabá. 
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Não fora a existência de um aeropOrto em Vilhena, não fo
ram os serviços de três companhias aéreas, que lhe proporcionam 
vôos diários para as· demais regiões do País, Vilhena viveria o gra~ 
ve problema do isolamento do resto do Pais. 

Sendo-lhe, p .. 1is . de vital importância a existência -desse 
aeroporto, a população, atenta aos problemas de sua man\lte:p_ção, 
vem, de bá muito, ·reclamando obras de melhorias em sua pista de 
pouso. 

Atento a ess_es reclamos, cndere_cei, em 9/6 do corrente, ofí
cio ao Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Lélio Viana 
Lobo, solicitando-lhe providências pertinentes à recuperação da 
pista do Aeroporto Eduardo Camàrão e ericaiecerido-lhe a urgên
cia da medida. 

A resposta não tardou. Menos de quinze dias depois, uma 
carta do Brigadeiro R.R. Emanuel Augusto de Oliveira Serrano, 
Assessor Parlamentar -do Ministro Lélio Viana Lobo, -daVa-me 
conta de que o pleito de Vilhena fora devidamente considerado. 

Com efeito, Da citada correspondência, era dito, ainda, que 
o Aeroporto Eduardo Camarão, fora contemplado no Plano Bia
nual de Investimentos -PIB 94!95 do Progr?DW Federal de Auxí
lio a Aeroportos -PRO FAA. fase 3, com-recursOs fmanceíros 
para implantação de melhorias na pista de pouso/decolagem e de 
equipameiitoS.de proteção ao vôo. 

Adiantava, mais, o ·assessor -do Miriisiro, que- os rec-ursos 
destinados ao Aeroporto de Vilhena deverão ser liberados no se
gundo semestre deste ano, quando será celebrado o Convênio es
pecífico DAC/ Prefeitura Municipal para a realização da obra. 

Sr. Presidente, Srs~ Senadores, congratulando-me com a po
pulação -de Vilhena, ao ver coroada de êxito sua campanha pela 
restauração e meJhorià da pista do Aeroporto Eduardo Camarão, 
quero, a um só tempo, sublinhar e exaltar a presteza da resposta do 
Ministro da Aeronáutica ao apelo que fizemos em favor do Pleito 
de Vilhena. Essa presteza põe em ielevo pelo menos dois méritos: 
sua Excelência é ágil na gestão dos assuntos de S'!la Pasta e,segura
mente, não é destes que admitem o iltti:to tariaruga no trâmite dos 
papéis que chegam a seu Gabinete. 

Era o que, hoje, queríamos deixar regiStrado neste Plenário. 
Obrigado. 
O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- Nada mais haven

do a tratar, a Presidência vai encerrãi os trabalhos. (Pãusa-.) 
Está encerrada a presente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1ShS7min.) 

ATO DO PRESIDENTE N' 257, DE 1994 

O Presidente do Senado Fed~ral, no uso de suas atribuições 
e em conformidade com a delegação d~ competê_ncia que lhe foi 
outorgada pelo Ato da ComissãO Diretora n° 2, de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n° OI1.621194-0, resolve desig
nar HELOÍSA HELENA TARTAROTI1 CAMARGO, Assessor 
Legislativo, Área de Assessoramento Legislativo çlQ_ _Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, para respondCr pelo expediente da 
Subsecretaria de Apoio Técnico a Orçamentos Públicos, do Sena
do Federal, no período de 4_ a 23-7-24, durante o afastamento do 
titular em gozo de fériaS. , _ _ 

Senado Federal, 12 de julho de 1994. -~Senador Humbet:(o 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDEN'l'1LN' 258, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi cOnferida pelo artigo 6°, § 2°, da Resolução n° ~2. de 1993, 
resolve designar TEREZO DE JESUS TORRES, Assessor Legis
lativo, do Quadro de PessOOI do Sen-ãdcd•'CdCfa.J., p-ãia--exercer a-
função comissionada de Consultor-Geral do ~enado Federal, sím-

boloFC-9. 
Senado Federal. 12 da julho de 1994.- Senador Humberto 

Lucena, Presid_ente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 259, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista- O qlie consta do Pro
cesso n° 016.408190-0, resolve alterar o Ato deSta Presidência n° 
484, de 199!, publicado no DCN 11, de 22-5-91, para manter apo
sentado. JOAO DE DEUS VIZIOU, Inspetor de Segnrança Legis
lativa, Classe Especial, Código SF-AL-NS-016. Referência NS-19, 
nos termos dos artigos- 10 I, inciso ID~ I 02, inciso I, aliena a, da 
Emenda Constituciorial n° 1, de I7 de outubro de 1969. combina
do com os artigos 428, inciso IT; 429, inciso I~ e artigo 430 incisos 
me V, da Resolução SF n° 58172, artigos 2° e 3° da Resolução SF 
n° 358/83, e artigo 1° da Lei n° 1.050, de 1950; artigo-3° da Lei D0 

5.903, de 1973, e artigo 20. da Lei n' 4.435, de 1964, a partir de 2-
3-85, observado o limite previsto no artigo 102, § 2°, da Constitui
ção Federal. 

Senado Federal, 12 de julho de 1994. Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 260, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 

Diretora n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo_ em vista o que 
consta do Processo n° 010.038/94-9, resolve, alterar o Ato n° 37, 
de 1993. desta Presidência, publicado no DCN J7, da 30-1-93. para 
manter aposentado, por invalidez, o_ servidor LICIO DE ALiviEI
DA CASTRO, Analista Legislativo, Área de Saúde e Assistência 
Social, Nível ill, Padrão 45, do Quadro de Pcs_soal do Senado Fe
deral, nos termos do artigo 40, inciso I, da Cons_tituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado com os artigOs 186, inciso I, 
§ 1°, e 67 da Lei n° 8.112, de 1990. bem assim com os artigos 34, 
§ 2'. 37 e 41 da Resolução (SF) n' 4Z, da 1993. a partir de !5 da 
junho ~ _1994, com proventos integrais, observado o disposto no 
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

SJID.ado Federal, 12 de jt,llho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

~ A1'0 DO PRESIDENTE N' 261, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no u_so da sua competência 
regimental e regulamentar, de ~onformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretoria 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e_tcndo em :vi$.ta Q_que consta do Pro
cesso n° 010.219/94-3, resolve aposentar. vohmtariamente, MA
RIA _DO SOCORRO SOUZA DE OLIVEIRA. Analista Legislati
vo, Arca de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível ill, Pa
dião -45; do Quadro ciC-Pessoal cio Senado Fe®:ral •. nos teimes do 
artigo 40, inciso ill, alinea a, da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso m, alínea 
a, e 67 da Lei n° ~·~ 12, de 1990, bem assim com a ResoluÇão n° 
77. de 1992, e os artigos "34. § 2', 37 e 4! daResolução (SF)n' 42, 
de_1993, com proventos integrais, observado Q disposto no artigo 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 12 de julho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 87, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no usn de suas atribui
ções regulamentares, resolve : 
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Art. 1° Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclu
são dos Trabalhos da Comissão Especial criada pelo ato do Dire
tor-Geral n°77, de 1994. 

Art. 2° Este, Ato entre em vigor na data, de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 11 de julho de 1994. - Manoel Vilela de 

Magalhães, DiretOr-Geral.-- -= 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 88, DE 1994 

O Diretor-Gerai do Sena-do Federal, D.Q usq_da alribuição 
que llic foi conferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de 
1993. e de acordo·com o que conSta do processo n° 012002194-1. 
resolve exonerar JOÃO DA SILVA MAIA, do cargo, em comis
são. de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, com lotação e exercício no Gabinete do Primeiro Vice-Presi-

' \ 
\ 

' 

dente, Senador Chagas Rodrigues, a partir de 6 de julho de_l994. 
Senado Federal, 12 de julho de 1994. - Manoel Vilela de 

Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 89, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal. no uso da atribuição, 
que lhe foi cooferida pelo art. T, § 2°, da Resolução D.o 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo n° op.005/94-0 
resolve nomear .l ~O OLIVEIRA LEITE -para exercer o cargo, 
em comissão . ..J.<.' Assessor Técnico, do Qll~o de Pes~?oal do Se
nado Federal, com lotação e exercício _n~- Gabinete do Primeiro 
Vice-Presidente, Senador Chagas Rodrigues. - ' 

Senado Federal, 12 de julho de 1994.- Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 


