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CONGRESSO NACIONAL 
EMENDAS APRESENTADAS PERANIE A COMisSÃO MIS
TA DESTINADA A EXAMJNAR E EMi:rJRPARECERSOBRE 
A MEDIDA PROVISÓRIA N" 684, DE 3! DE OUTIJBRO DE 
1994, QUE "INSTITU! A TAXA DE JUROS DE LONGO PRA
ZO - TJLP, DISPÕE SOBRE A REMIJNERAÇÃO DOS RE
CURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃd PIS-PASEP, DO 
RJNDO DE AMPARO Ao-TRABALHADOR, DO FUNDO DA 
MARINHA MERCANTE, EDÁ OIJTRAS PROVIDJiNCIAS. 

CONGRJ1SSJSTAS 
Deputado Chico Vigilante 
Deputado Victor f'arx;jMi 

EmendaS n õi; 
1,2,3,4,5,7 
6 

EMENDA MODIFICATIV A N" I 
Dê-se a seguinte redação ao artigo 1 o de Medida Provis6iia 

D 0 684._ 

"Art. 2' - A TJLP será caleulada a partir da rentabilidade 
nominal médi~_ein moeda na.ciortãl. verifica$ ao período imedia

_tamente ãnteriOr_de sua vigência._nos títulos da dívida pública ex
tema e interna de aquisição yoluntária,-- bem como a partir de 
v~ acumulada do IPC~ oU outro índice sucedâneo. 

- --. . - -

. Justificação 
A emenda em tela permitirá que a taxa oficial de variaÇão 

dos preços seja captada no cálculo da TJLP. Este aspecto, torna-se 
particularmente importante em f~e: de ~ eventual utilização dos 
títulos da dívida externa como referencial para a fixação da TJLP. 
De fato, taK titules sujeitam-se a 1,"(:~ de~ remuneração que não 
se ajustari:J a realidade do mercado nacional. Assim, consideramos 
pertinente introduzir dispositiVo .,.qUe assegure a correção- monetá~ 
ria na fixação rla TJLP e, conseqüentemente, na própria remunera
ção dos recursos do PIS-PASEP, do FAT e do FMM. que serão 
utilizados nas linhas de crédito do BNDES. 

"Art. 1 o A partir de 1• de dezembro de 1994, o -Banco dO 
Brasil divulgará a Taxa de Juros de tongo Prazo -TJLP, apu- te. 
rada de acordo c-om o disposio nesta Medida Provisória e eiii
normas a serem baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e 
aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Assistêncíã 

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1994. - Chico Vlgilan-

EMENDA MODIFICATIV A N' 3 

~ _ Dê-se a seguinte redaÇão ao inciso V, do-artigo 3° 
do Trabalhador, pelo Conselho Díretõr do-Fundo de _Participa:. 
ção PIS-PASEP e pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha 
Mercante." 

da Medida Provisória n' 684: · 

_ "_V - as proporções em que a rentabilidade nomi
nal Inéilia. em moeda nacional de cada tírulo e as varia-

Justificação ções do índice de preços mencionados no an. 2" serão 
A emenda visa assegurar a participação de representantes consideradas no cálculo da TJLP." 

dos FAT, do Pls-PASEP, chi FMM no processo de regulamen- Justificaça·o 
tação da TJLP e, assim, garantir que as decisões sej<im toinadas 
com o respaldo de todas as entidades envolvidas. Dessa forma, A emenda visa permitir que a variação dos preços seja cap
pretendemos conferir maior legitimidade às ações que vierem a - tada Do cálculo da TJLP. este aspecto toma-se particulannente im
ser adotadas, em especial, buscando assegmar que a necessária -põrtante em face de uma eventual utilização dos títulos da dívida 
tomada dos investimentos produtivos não implique em Çilapi- externa como referencial para_ a fixação da TJLP. De f~to, tais títu-
dação do patrimônio dos Fundos referidos. --Iõ"s Sujeitam-se a 1-egras de remuneriçã.O que não se ajustam a reali-

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1994. _ Cbico Vigilante. dade do mercado nacional. Assim, consideramos pertinente 
introduzir dispositiVo ·que assegure-a correção monetária rui fixa-

EMENDA MODIFICA TIV AN" 2 Ção da TJLP e, conseqüentemente, na própria remuneração dos re-
Dê-se a seguinte redaçãO ao artigo 2' da Medida ProviSória .. cursos-do -PIS:PA!mP, do FAT e do FMM, que seriio utilizados 

n° 684: nas linhas de crédito do BNDES. 
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EXPEDIENTE 
Centro-Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGA.l..HÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACJEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUlZ 1\.UGUSTODAPAZJÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUJZ CARLOS BASTOS_ 
Diretor Industrial 
FLORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1994. -Deputado Chioo 
Vigilante. 

EMENDA SUPRESSJVA N" 4 

Suprinia-se -o parágrafo único, dQ artigo 3• da Medida Pro-
visória D0 684: - --

Justificação 
A emenda visa assegurar que a concessão de linhas de cré

dito em condições privilegiadas opedeça a regras previamente dis
cutidas e referendadas pelo Congresso Naciona1 o parágrafo que 
ora pretendemos suprimir conCede ao Consdho_Monetário Nacio
nal o poder de estender a aplicação da TJLP para outras hipóteses 
não previstas na MP. Isso confere ao 6rgão-Unlã ãtribuição extre
mamente importante, que não deve de forma alguma passar ao lar
go do crivo -do Poder Legi.slat:i:~o~ 

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1994.- Cbico Vigilan-
te. 

EMENDAN"5 

Suprima-se do parágrafo único do artigo 4• da Medida Pro
visória n° 684 a expressão "podendo o Conselho Monetário Nacio
nal alterar esse limite". 

Justificação 
A emenda visa assegurar que o limite de remuneração dos 

recursos "do FAT e do PIS~PASEP sejafu nlã.Dfidos ao nível de 6%, 
e afasta a possibilidade .de que "tal percenb.lal seja reduzido por de
terminação uriilateral do Conselho Monetário Nacional. 

te. 
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1994. - Cbico Vigilan-

Os artigos 4° e 5" da Medida Provisória n° 684:, de 
31 de outubro de 1994, paSs3nl a vigorar COm a: seguinte 
redação: 

"Art 4o Os iecurso-s -do Fundo de Participação 
PJS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalbador e do 
Fundo da Marinha Mercante, repassados ao BNDES e 
bancçs que operem com crédito rural. e destinados a fi
nanciamentos, inclusive créditos de custeio, comerciali
zação e investimentos- agrícolas. Contratados a partir de 

__ lo de dezembro de 1994, teiãO êomo -remuileração nomi
nal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período. 

Parágrafo único. Os bancos transferirão, noS pra
zos legais., ao Fundo de Participação PIS-PASEP e ao 
FUndo de Amparo ao Trabalhador o valor corresponden
te à TJLP aludida no caput deste artigo, limitada a 6% 
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(seis por cento) ao ano, capitalizada a diferCnça. podàl
do o Conselho Monetário Nacional alterar esse limite. 

Art. 5"- A partir de 1• de dezembro de 1994. os 
recursos dos fundos mencionados no art. 4o desta Medi
da Provis~ repassados aos bancos e destinados a fi
nanciame:D.fós -Cõnfia.tados até 30 de novembro de 1994, 
terão a TãXa Referencial - TR a que alude o art. 25 da 
Lei n• 8.177, de 1• de março de 1991, substituída pela 
TJLP, reduzida de -correspondente a 6% ao àno,-manti
doS, exclusivamente para estes recursos, os juros previs
~s nos· parágrafos- 2° e 3o do art. zo da_Lei D0 8.01_9~ ~ 
11 de abril de 1990." ~c ~ -~ ' ~ ~ 

Justificação 
0- Governo -en.teni:leu qUe estimular o investimentO indus

-iria!, ã ÍliD dC possibilitar o crescimento do Pm, é de fuDdamental 
importância -para o sucesSo do Plano Real. '.eara isso _criou a Taxa 
de Juros_ de Longo Prazo- TJLP, que passa a ser o fatorde remu
neração dos empréstilrios do BNDES_ com base nos recursos do 
P1S-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da 
Marinha Mercante. 

Entendemos, entretanto, que o finaD.Ciamento da aiividade 
agrícola é tão importante quanto o da atividade industrial para que 
se' alcance a estabilidade da economia. Portanto, nossa emenda é 
no sentido de possibilitar que o setor agrícola também seja benefi
ciado com financiamento a baixos custos que in"CeritiVelri O aumen-

~ to da produção. · 
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1994._- Deputado Chi

co Vigilante. 

EMENDASUPRESSJVAN" 6 

Suprima-se do artigo 8°, da Medida Provis-ória no 634 a ex
pressão," e os paiáirafos -::r.,-e 3° do ait. '2:'- da Lei n°8_~019, de 11 
de abril de 1990." 

Justificação 

A emenda visa assegurar que o limite de remuneração dos 
recursos -do F AT e do PIS-PASEP sejam mantidos ao nível de 6%, 
e afasta a possibilidade de que tal percentual seja reduzido por de
terminação unilateral do Conselho Monetário Nacional. 

Sala das Sessões, ~7 de novembro de 1994. - Deputado 
-Chico Vigilante. 

EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MJSTA, 
DESTINADA À EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N" 689, DE 3 NOVEMBRO DE 1994, 
QUE "CONCEDE NOVO PRAZO PARA CQ!'JCLU_S_ÃO DO JN-
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VENTÁRIO DO INSTIT1JTO NACIONAL bE ASSIStllNC!A 
MÉDICA DA PREV!DilNC!A SOCIAL- NAMPS' EX11NTO 
PELA LEI N" 8.689, DE 27 DE JuLHO DE 1993 (REEDIÇÃO 

"" DA li1P N" 643194): - "- " " " 
Congressista Erilenda rr 
Deputado João Almcida 1 

"Justificação 

O Decreto-Lei n• 263, âe 28 de fevereiro de 1967, baixado 
com base no Ato Institucional no 4, de dezembro de 1966, estabe
leceu as regras para o resgate de tírulos da Dívida- Pública Interna 
Fundada Federal, prescrevendo que os mesmos_ devet:iani ser apre
sentados no prazo de seis meses, ao Banco Central do Brasil con-

EMENDA N"' I siderando--se presai tos os não apresentados no prazo assinalado. 
Art. É 0 Poder Executivo autoiizado, pelO prazo de cento e Mais adiante, pelo Decreto-Lei no 396,- de 30 de dezembro 

oitenta dias, a contar da pUblicação desta Lei, a realizàr transÍor- de 1968, expedido com lastro no Ato Institucional no 5, de 13 de 
mação e remanejamento de cargos vagos existentes nas Institui- dezembro de 1968, esse prazo foi alterado para doze meses. 
ções Federais de Ensino; abrangidas pela Lei n° 7.596, de lQ_ O início desse-praZo, entretanto, foi .fixadO como a data em 
de abril de 1987, Cuja vacância tenha ocorridO a partir de 3 de de- que os_ serViços passassem a ser eXecutados pelo Banco Central do 
zembro de 1992, sem que disto rCsulte auDiCnto de despesas. - B~l,-~onfQime ~tal a ser por ele publicado. _ 

- A_med.ida não teve a divulgação necessária, sendO os dipto.:. 
Justificaçiio Jnas legais, bem como o _edital, publicados apenas no Diário Ofi-

A Administtação Pública Fedetal, atingida pela política de ela!, sabidamente de leitura restrita e especializada, donde a 
contenção de gastos t:rad.Uzida prCvalentemente pela falta de inves- certeza de não terem sídO alcançados todos os portadores dos tftu
time~:tos em recursos humanos, viu a diminuição progrcisSíva dÕ-- -los que se pretendia reSgitar. Ressaltamos-_eiitre os prejudicados 
seu contingente de pessoal afetar-lhe a eficiênCia., siruaÇão esta qUe pessoas que sequer tinham~ condições dC- identificãi se os títulos 
reclama urgente equacionamento. - -- - que detinham eram ou não passíveis de resgate e que se viram de 

Na verdade, o desequilibrio ~ntre a força de trabalho neces- uma hora P_ara 9utrá _despossuídaS- de mn p~ônio, que subscie
sária e o quadro efetivo hoje disponível toma indispensável o Ie- - Vi:ram de boa fé e na co~a do resgate pelo Gov_ef!l9: Federal. 
vanta.mento de alternativas que permitem atender à dinâmica do Daí a Presente emenda, cuja finalidade precípua e a de pos-
crescimentoinstítucional sibilitar a revisão de um ato injusto e- arbitrário do Esiado,-ao per-

Dentro desta perspectiva, o remanej~ento de cargos vagos milli que aqueles- que -roram atingidOs possarii recuperar a 
para área onde o "déficit" de pessoal se faz sentir mais intensa- ~ibilidade no Governo Federal e re~resentar $CUS títtllos para 
mente, se efetuado através de transformação de cargos multeis ve- tróca ~ outros a serem u~s no âmbito do Progrania NaciO
zes obsoletos_ e inadequados, representará um instrumento de- nal de Desestatização. _ 
ajuste às metas de expansão comprometida pelas instituições. Tal Cunipre seja enfatizado que a medida ora proJX>sta. além de 
medida não implicará em aumento de despesa. vez qUe esta sendo não !CE!~entar nenhum impact:Q no caixa do Tesouro -Nacional, se 
proposto o aproveitamento de vagas ocon:i.dos a partir de 3 de de~ coiDpatibilize inteiramente nã<? s6 com o Programa Econô~co do 
zembro de 1992, em virtude de aposentadoOa, morte. exonc;ração. aru~ ÇiovernO~ como_~bém ~~aquele que se instalará a partir 
transferência e demis"São. - -

4 

__ _- __ ,Qe J~_9.ejaneiro de 1995, como amplamente divulgado pelo Presi~ 
Sala das Sessões. 9 de novembro de 1994.-Depntado João dente eleito Fernando Henrique Cardoso, como divulgado em seu 

Almeida. "Mãos à obra Brasil". 

EMENDAS APRESllNTADAS PERAN1E A COMÍSSÃÕ Mrs~
TA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE
A MEDIDA PROVISÓRIA W 691 DE 3 DE NOVEMBRO DE 
1994, QUE DISPÕE SOBRE A NOTA DO TEsOURO NACIO
NAL- NIN E SUA UTIL!ZAÇÃO -PARA ÀQOIS!ÇÃO DE 
BENS E DIREITOS ALIENADOS NO ÂMBITO DÓ-PROGRA
MA NACIONAL DE DESESTAJ'IILIZÂÇÃO- PND, INSTITUÍ
DO PELA LEI N" 8.03!, DE 12 DE ABRIL DE 1990, 
CONSOLIDANDO AS NÓRMÀS SOBRE AMATÉRIA CONS
TANTES DA LEI N" 8.177, DE r• DE MARÇO DE i99!,E"DA 
LEI N"8.249, DE 24 DE OUTUBRO DE !9!Íi, E AL1ERÁ O 
ART. 3• DA LEI N" 8.249/91. 

Sala das Sessões, 8 de !lOVembro de 1994. - Deputado 
PaesLandún 

EMENDAN"2 

Dê-se ao artigO ~ a seguinte íeda.ção: 
.. Ait 3° O Parágrafo UniCo dO -artigo 3° da Lei no 

8.249/91 passa a ser o § 1° e acrescente-se § 2°, com as 
seguintes redações: " __ 

"§ 1° O Poder ExecUtiVo poderá aUtOrizãt a Utili~ 
Zà.ÇáO' da NTN para aquisiÇão de bens e direitos aliena
-dos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização 

· "--PND;õequetrataaLei N"8.031, de 12deabril de 1990. 
"§ 2° As NTN, de quaisquer tipos, mesmo as que 

contiverem cláusula de inalienabilidade. poderão ser mi-
Congressista Emenda-NOs lizadas para __ CllJDprimento da exig:tbilídade de recolhi:-
Deputado Paes Landim 1 -- -rilentO ComPuls6rio/eÍlcalxe oliigai6rio sobre. depóSitos 
Deputado Paulo Bernardo 2 _ ju?i~iãiS~ j~l}~ ~o _!3;ànc~_Cen!Ial dO Bras~." · 

MENDAN" I Justificação 

Dê-se ao ca.Put do§ lo do art jo do projeto de Lei de Con~--- -- Os depósitos- judiciais., por iereril c-arã.cterísticãs de serem 
versão da Medida Provisória no 691, de 3 de novembro de 1994, a - tanto de médio como de longo prazos, compatibilizam-se com 
seguinte redação; ·, - - --=-- quaisquer tipoS cte· N1N. 

"Art 1° Além do disposto no caput deste artigO, a Outrossim, há de se rdev_ar que a Caixa Econômica Federal 
N1N sexá emitida para substituição, por seu Valor -atualiza- ficaria com mais recursos disporúveis para aplicar em operações 
do, dos tínúos a que se refere 0 Decreto-Lei no 263, de 28 - da área sOcial e comercial, como financiainentos a pequena e mé-
de fevereiro de 1967' utilizáveis no ~bito do PrograrDa dia empresas. -
Nacional de Desesiabiliiação - PND, Iilstitnído pela Leí n° Sala dis -Sessões, 9 de novembro de 1994. - Deputado Pau-
8.031. de 2 de abri] de 1990 e, com·o mesmo-fim. para: lo Bernardo. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 156" SESSÃO, EM 1ó-DE-NOVEMBRO 684, 687, 693, 698 a 701, 112 a 715; 720 a 723, 734 e 768, de 
DE 1994 1994. 

LI- ABERTURA - RecebimentO da Mensagem n• 351/94, pela qual o-Se-
1.2- EXPEDIENTE nhor Presidente da República solicita que seja autorizado o !ança-
12.1- Mensagens do Senhor Presidente_ da República mento de Bõnus da República Federativa do Brasil no exterior, 
- N"' 356/94-CN (1\"" 985/94, na origem), encaminhando ao - bem como a contratação de agentes financeiros- p3ra a efetivação 

CongreSSO-Nacional, dados complementares a que se referem os damedida,paraosfinsqueespecificã. __ _ 
incisos ll, parágrafos 2° do art. 4° e o incisO m, do art. 10, da Lei 1.2.4- Discursos do Expediente 
n• 8.931, de 22 de setembro de !994,pii]:a compor a Proposta Or- -SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Justificando a sua 
çamentãriaparaoexercício de 1995. -- - saída da vida pública após 50 aoos. Vitóiia"do Senador AlbaiJO 

- Submetendo à deliberação do Senado Federal nom~ hidi- Fra'nctftüfcãbipallha ao governo do Estado de Sergipe.- -
cada para cargo cujo provimento depeitde de sua prévia aquiescên- - SENADOR EDUARDO SUPUCY- Saudação à vitória 
cia: - doPT_noDistritoFe9-eralenoEspfrito_Santo. _ 

- N" 349/94 (N" 991/94, na ;rigem), refe.rei'lte a escolha do - SENADOR MANSUEI'O DE LAVOR- Falecimento do 
nome do Sr. Edison Rodrigues-Chaves, para exercer o cargo de ex-Ministro da Agricultura e ex-Deputado Federal Oswalcio Ca--
Conselheiro Administrativo de Defesa Econômica. Valcimti Lima Filho, eminente político pernambucanO. . 

1.2.2- Requerimentos -SENADOR MAURO_ BENEVIDES, Corria Líder- Êxito 
- N' 843/94, de autoria do Senaçlor Magno Bacelar, solici- do P:MDB nas eleições de ontem com a vitória nOs Estados do Rio 

tando que a Mensagem n• 346/94 (n• 970124, na Origem);-além da Grande do Sul, Santa Catarilia; 1'iau!, Goiás~ Rondônia e l'aralôa. 
Comissão Constante do despacho inicial de distribuição, seja QUvi- Falecimento do Sr. Oswaldo cavalcanti Lima Filho. 
da também a CotD.issão de Constimiçãb, Justiça e Cidadania. 1.2.5- Comunicação da Presidência 

- N' 844/94, de autoria do Senador Magno Bacelar, solici- - Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos ter-
tando que a Mensagem n• 318/94 (n" 926194; na origem), além da mos do art. 174 do Regimento Interno. 
Comissão constante do âespãcbo inicial de di.n:ib_uição, seja ótivi- 1.2.6'- Discursos do Expediente (continuação) 
da também a Con:rissãó de ConstituiÇãO; Justiça e Cidadania. =SENADOR RONAN TITO- A questão do a.traso na Iibe-

- No 845/94, de autoria do Senador_Francisçó ~ollemberg, ração de recursos para a agricultura. Expectativas díante do prová
solicitando que sflja consiâerado, como licença autofizã.da, _o perío- vel fracasso do Plano Real. 
do compreendido entre o dias 14 e 18 de novembro de 1994. V o- - SENADOR CARLOS PATROCÍNIO - A ótica de S. , 
tação adiada por falia de quorum. Exa., na qualidade de relator, sobre a Medida Provisória que trata: -

1.2.3- Co!J?.unicações da Presidência da Itxação do valór do salário--inínimo. -considerações sobre -o 
- Recebimento da Mensagem D0 348194 (n°989/94, na ori- acordo firmado entre o Governo Federal e os petroleiros, abrindo 

gem)~ pela qual o Senhor Presidente da República solicita a Iefifi- perigosO Precedente. -
cação da Resolução n• 61, de 1994, do Senado Federal. . ~ SENADOR MARCO MACJEL- H~gem póstllllla 

-Recebimento da Mensag~m _n° 350/94 (n°1.002194, na ao Dr. Leduar de Assis Rocha, professor~ médico e jornalista per
origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita a reti- :õ.ambucano. 
ficação da Resolução n• 62, de 1994, do Senado Fedel'lll 1.2..7- Designação da Ordem do Dia da prúxima sessão 

- Recebimento dos Ofiéfos n"' S/75 e S/76, de 1994 (n"' ·1.3- ENCERRAMENTO 
-3.493 e 3.494/94, na origem), encaminhando solicitação para que 2-- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES AN-
os Estados da Babia e de Minas Gerais possam emitir Letras Fi- TERIORFS 
nanceiras d_o Tesouro daqueles Estados cujos recursos serão desti- Do Sr. Aureo MeUo, proferidos nas s~sões:de 13 de outtJ: 
nados ao giro das suas Dívidas Mobiliárias, vencíveis nO 1 õ bro, 26 de oUtubro e 8 de novembro do corrente ano. 
semestre de 1995. 3- MESA DIRETORA -

-Aprovação pela Comissão Diretora; ·em \'el!I)ião do dia 8 4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
do corrente, dos Requerimentos de Informações n"' 677 a õ/9, 5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAJ'I[EN-

TES 

·Ata da 1563 Sessão, em 16 de novembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-.EXTRAORDINÁRIA- · 
Presidência dos Srs. Magno l)acellar,_laques Silva e Áureo Mello. 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA-
DORES: - . ---

_A-f!:o~so Camargo - Áureo Mello - Car_l_o_s Patrocínio -
Edlll\!Óo Su_J1licy- Gilberto Mimnda - irapuan êostaJUnior - J ac-
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ques Silva - Jarbas Passarinho --João Rocha -Jose Eduardo -
Lomival Baptista - Magno Bacelar- Mansueto de Lavor~ Marco 
Maciel - Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho -
Moisés Abrão - Rachid Saldanha Dcrzi - Raimundo Lira- Ronan 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A lista de pre
sença acusa o ·comparecimento de 21 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob .a proteção de Deus., iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1• S=etár:io. 

·É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

(*) MENSAGEM N" 356, DE !994-CN 
(Mensagem n• 985, de 9-11-94, na ºrigem) 

Do Sr. Presidente da República, encami.nlu:mdo 
ao- Congresso Nacional, dados complementares a que se 
referem os incisos li, § 2(10, do arz. ~ e o inciso III, do 
art. 10, da Lei no 8.931, de 22 de setnnbro de 1994, 
para compor a Proposta Orçamentária para o exercfcio 
de 1995. 

· (*) Será public7ula em suplemento à presente edição. 
Submetendo à deliberação do Senado Federal nome indica-_ 

do para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescên-
cia: 

MENSAGEM N" 349, DE 1994 
(n" 991/94, na origem) 

Senhores Membros do Seoado Federal, 
De conformidade com o art. 3o da Medida Provisória _no 

696, de 4 de novembro de 1994, e o art. 4• da LCi n' 8:884-; de II 
de junho de 1994, submeto à consideração de Vossas Excelências 
a escolha, que desejo fazer, do Doutor EDlSON RODRIGUES
CHAVES para exercer o cargo de ConSdi:ieíro do Conselho Admi
nistrativo de Defesa Econômica. - -

Os méritos dO Doutor EDISON RODRIGUES-'CHA VES, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função. constam do anexo curriculum. vitae. 

Brasília, 10 de novembro de 1994. - Itamar Franco. 

EDISON RODRI!JUES~ VES 

1. Dados pesso:Us 
I.! Nome 
Edison Rodrigues-Chaves 
1.2 Local e data de nascimento 
Niter6í. RJ, 11 de fevereiro de 1931 

Cufricu[um Vitae 

1.3 Filiação . . 
Antonio Rodrigues-Chaves e Luiza dos Santos Chaves 
1.4 Estado civil 
Casado. sob o regime de comunhão de bens 
1.5 Local e data do casamento 
Niterói, RJ, 12 de maio de 1955 
1.6 Nome do cônjuge 
Célia de Araujo Silva e Rodrigues-Chaves 
1.7 Endereços 
1.7.1 Endereço residencial 
SQS 311, Bloco F, AP. 601 
70364-060 Brasília, DF 
Telefone: (061)242'-4340 

1.7 .2 Endereço profissional 
Miriistério da Justiça 
Consultaria Jurídica 
Esplanada dos Ministérios 
Bloco T. zo and 
70064900 Brasília, DF 
Telefones: (061) 224-54481224-5237 e225-2392 (fax) 
1.8 Documentos pessoais 
·1.8.1 Cédulas de Identidade 
OABISP 34245 
OAB/DFó46-A 
OABIAM A-133 
1.8.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social 
61585, série 118' 
1.8.3 Título Eleitoral 
Inscrição n• 74826420170; da I' Zona, 505' Seçãó, de Brasí 
lia, DF 
1.8.4 Matricula no SIAPE 
0662068 
1.8.5 Matrícula PIS/PASEP 
1037409945.3 
1.8.6 CIC!CJ>ri 
004:562.338-49 -
1.8.7 Documento militar 

·Carta-Patente deZ' Tenente R/2 de Infantaria, do.Exército 
1.8.8 Conta Bancária · 
Banco do BraSil (Banco n• 001), Agência Senado Federal 
(Agência n• 2636-0), contacorrenten• 235.235-4 . 
1.9 Atividade atua1 

- -Procurador Autárquico Federal, do Instittlto -NaCiOnal do _ 
Seguro Social, requisitado pelo Ministério de Estado da Justiça, 
exerce o cargo em c_omissão de Consultor Jurídico (DAS-102.5). 

2. Exercício Profissional 
2.1 Atividades jurídicas 
2.1.1 Advogado militante, atuou em São Paulo, SP, :no pe

riodn de 1972 a 1979; trnnsfcriu-se a segúir parã Brasília, DF, 
onde atualm!!nte se encontra._ ~-çnn p~sagem pelo Estado do Ama
ZOnas, durante o ano de 1984. 
. 2.1.2 Assessor Jmidico da Comissão Parlamentar de Inqué

rito da Dívida Externa, presidida pelo Depntado Federal Alencar 
Furtado, na Câmara dos Deputados., durante o ano de 1984. 

2.1.3 Secretário-Executivo da ComissãO de Direitos Huma
nos. da Ordem dos Advogados do Brasil. Secção do Distrito Fede
ral, no biênío 1985/86. 

2.1A Delegado jWlto à ~ustiça Eleit~ e advogado do Mo
vimento de Unidade Democrática do Estado do Amazonas - Muda 
Amazonas, coligação partidária integrada pelo Partido Socialista 
.Bn<i!ciro (PSB), Partido Democrata Cristão (PDC), Partido do 
Povo Brasileiro (PPB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), 
Partido Trabalhista Renovador (PTR), Parddo da Juventude (PJ) e 
Partido Comnnista do Brasil (PC doB), durante as eleições de 
1986). 

-2.1.5 Consultor do_Institt:lto de Estudos Sócio-Ecónõrn.icos 
- INESC, de Brasília, nas áreas de Direito Constitucionãl, Direito 
Agrário e Direito Eleitoral, a partir de 1983. 

2.1.6 Vi ce-Presidente ôa Fundà.ção de AS~ist$ncia Judiciária 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Dismto Federal, 
eleito para o_biênío 1987188. . ~ 

2.1.7 Sócio-.fundadõr e Presidente da Associaçao NacionaJ 
de Direito Agrário· (Andra), eleito para o biênío 1986187 _e reeleito 
para o biênio 19.88189. _ - - -- -

- 2.1.8 Em 10 de fevereiro de 1987. foi Domeado pelo :Mlnis
tro da Refci:ma e do DesenvolVimento Agrário~ Dim.te de Oliveira, 
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para o exercíCiO de função- de cõnÍlança., de Direção e -AsseSsOra- Unia nováLCi âe Falência. sem o debate precedente. Gaze-
menta Superior (DAS-! 022), sendo lotado em seu Gabinete, com ta Mercantil, São Paulo, 24-5-77, pág. 4. 
exercício na Consultaria Jlll"Ídica, onde passou a integrar- a Câmara DireitO adquirido, coisa julgada e _crime de responsabilida-
de Legislação Agrária; na qualidade de membro e, como Coorde- de. Gazeta MercantiL São Paulo, 2-8-77, pág. 4. 
nadar, a Subcãmara de Cadastro e TributaÇão. Pouco antes de dei- Uma nova ameaça de esvaziamento do Poder JudiciáriO. 
xar o Ministério, o Ministro Dante de Oliveira o dispensou da GazetaMen:ant;LSãoPaulo,31-5-77,pág.5. 
função que exercia em seu Gabinete e determínou sua co'httatação A reposição salarial e a difícil tarefa do Poder Judic:iirio. 
para Função de Assessoramento Superior (FAS), lotando-o na Gazeta Mercantil, São Paulo, 29-11-77, pág. 4. 
Consultaria Jurídica. A partir de 1 o de setembro de 198ó, foi desig- Sem sanções, o novo código é apenas inócuo. Gazeta Mer-
nado Coordenador-Substituto __ da_Coordenadoria de Informações cantii.14-4-78,pág.l4. 
Judiciais (C!J), daquela Consultoria. Ali permaneceu al€30 de se- O prinCípio da anterioridade e a Lei de Segurança. Gazeta 
tembro de 1938. -- Mercantil, São Paulo, 25-4-78, pág. 4. 

2.1.9 Em I O de outubro de 1988, assumiu o ·cargó de Asses- Cotem: um órgão · incot1Stitucioôal e inoperante. Gazeta 
sor Legislativo, na Assessoria do Senado Federal, para o qual foi Meramtil, 15-6-78, pág. 5. 
nomeado em virtude de aprovação em concurso pUblico de provas Decreto-lei: um instrumento autoritário.- Gazeta Mercantil. 
e de títulos. Ali foí designado para integrar o Grupo de Assessoria 16-4R85, pág. 5 
em Direito Constitucional. As dificu1dades no carriiitbo das reformas eleitoral e partidá-

2.1.10 Em li de dezembro de 1990, ccimptitandO-todo o .. ria. Gazeta Merdüitil, 7-5-SS,pág, 6. 
tempo de serviço prestado à fu.íCia.tíva privada e a órgãos governaR Reforma agrâna:- a questãO da Justa indenização. Gazeta 
mentais {39 anos e oito meses). aposentou--se como Assessor Le- Mercantil, São Paulo, 29-5-85-, pág. 6. 
gislativo do Senado Federal _ _ As várias opções de reforina constitucionaL-GaZeta Mer-

Z.l.ll Em 11 de julho de 1991, o Senado Federal o nomeou cantil, SãoPaulo,4-6-85,pág.-6. _ 
para o cargo em comissão de AsSessor Técnico, ficando- à dispo si- Os risCOs di Sustar wn.ã:- ordeiri jÚdicial. Gazeta Mercani:ii,-
ção da Liderança·do PMDB, Partido· do Moviment<> Democrático São Paulo, 23-7-85, pág. 6. - - · 
Brasileiro. Ali permaneceu até 17 de novembro de 1992. Durante Incompetência e "ato _decisório". Gazeta Mercantil, São 
esse período, prestou assessoria jurídica ao Relator da Comissão Paulo, 2-8-85 _ _ 
Parlamentar de Inquérito (CP!), designada para apurar denúncias · O projeto do Contencioso Administrativo: Gazota Meicaii-
do Sr. Pedro Collor de Mello, contra o Sr. Paulo Cesar cavalcanti til, São Paulo, 28-5-88, pág. 1. 
Farias (CP! do PC). 4. Formaçl!o culturaJ 

2.L12 Em 18 de novembro de 1992, assumiu o cargo de 4.1 Cursos primário e secundário 
Procurador Autárquíco do Instituto Nacional do Seguro Social -- Colégio Figueiredo Costa- Niteróí. RJ 
INSS, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público de (1938-1950) -.·- · 
provas e-de títulos. 4.2 CursOS Superiores 

2.1.13 Em fevereiro de 1993,!oírequisilado pela Presidên- 4.2.1 Cursos de Graduação (excluídos os de natureza 
cia da República e nomeado para o cargo de Consultor da União, niio-juridica) 
da Consultaria-Geral da União, que TD.tegra a Advocâcla-Geral da · 4.2.1.1 Faculdade_ de Direito de Osasco- Osasco, SP 
União. A seguir, aSsumiu, como substitt.tto, o Cargo de Consultor- Bacharelado em Direito (I969nl) _ . 
Geral da União, que exerceu durante quatro meses, até jUlho de 4.2.1.2 Faculdade de Direito Braz Cubas - Mogi das 
1993: _ · ~ . _ Cruzes, 8P 

2.1.14 Em julho de 1993, ainda requisitado pela Presidência . Bacharelado em DirciiD (1972!73) 
da República, foi nomeado para o caigo em comissão de Assessor 4.2.2 Cursos de pós-graduaçãO 
da Secretaiia-Adjunta, da Secretaria da Administração Federal. 4.2.2.1 Universidade de São Pau!Ó - EscOla de c0mnni-

2.i.l5 Em janeiro de 1994, foi requisitado pelo -Ministério cáções e Artes 
dos Transportes e nomeado seu Consultor Jurídico (DAS-102.5). C~(!_de ~estrado em Ciências da ComunicaçãolDireito da 

2.1.16 Em março de 1994, foi requisitado pela Advocacia- Juíormação (1974n6) · 
Geral da União e nomeado Corregedor-Geral da Advocacia_da 4.3Dom.íniodeidiomasestrangeiros 
União para estrutUrar a COrregedoria-Geral (cargo de natureza es- 4.3.11nglês 
pecial), até então ápenas prevista pela I.ei Complementar no 73y de Apenas lê. 
1993. 4.3.2 Francês 

2..1.17 Em julho de 1994,-foi nomeado Consultor Jurídico tê. entende, escreve e fala, razoavelmente (estudou na AI-
do Ministério da Justiça, cargo que ·atualmente exerc"e. liance Française, durante seis anos). 

2.2 Magistério superior 4.3.3 Italiano 
2.2.1 Universidade de São Paulo - Escola de Coo::lunica-

ções e Artes Lê, entende, es-creve e-fala, razoavelmente (esttldou no 1m-

Professor de Direifõ da Iniorináção (Legislação Editorial e ti.tuto de Língua Italiana, durante três anos). 
Legislação Jornalística, do Curso de Editoração e do Curso de Jor- 4.3A Espanhol 
nalismo). ·Lê, entende, eser:eve e fala bem (eStudou- no InSti"ruto de 

22.2. Fundação Annando Álvares Penteado (F AÁP) - Cultura Hispânica) · ·· - · 
São Paulo, SP - Brasilia, novembro de 1994. - Edison Rodrignes~Chaves. -

Professor de Direíio da Wormação (Legislação de Impren- (A Comissão de Aisuiltos EconómicOs) 
sa), para os alunos do Curso de Comunicação Social). 
3. Trabalhos publicados O SR. PRESIDENTE (Magno Bacê~) ~ O Expediente 

3.1 Artigos em periódicos lido vai à publicação. 
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Sobre a mesa. requerimentos qüe serão lidos pelo si. 1 o Se-
cretário. -- - -~ 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 843!94 

Nos termos ·do art. 255, IT, c, n° 12 do Regimento Interno 
requeiro que a Mensagemn• 346, de 1994, (n" 970 de 8-11-94, na· 
origem) do Senhor Presidente da República, "submetendo à apre
ciação do Senado Federal, para que seja antorizada a contrataçãO 
de operação de crédito externo, no valor equivalente de US$ _ 
160,217,818.0Q (cento e sessenta milhões, duzentos e dezessete 
mil, oitocentos e dezoito d6lares), entre a RepUblica Federativa do 

·Brasil e a Alenia Elsag Sistemi Navall S.p.a. (AESN), destinada a 
financiar o fornecimento ae sistemas e eqUÍJ>am.entos parii "o Profe-' 
to de Modernização das Fragatas Classe Niterói, de confonniâade 
com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro- de Esta
do da Fazenda". além da ComiSsão COnStante do despacho inicial 
de distribuição, seja ·ouvida também a Comissão de ConstituíçãO, 
JnstiçaeCidadania,(art IOI,ll, 7doRegimenrolntemo). ~ ~· ~ 

Sala das Sessões, 16 de novembro de 1994. - Senador 
Magno Bacelar, Vice-Presidente da Comissão de Cons~tuiÇão, 
Justiça e Cidadania, no exercício da Presidência. -

REQUERIMENTO N" 844, DE 1994 

Nos i:ermos do art. 255, ll, c. no 12- do Regimento Interno 
requeiro que a Mensagem n• 318, de 1994,(n• 926194 na<>rigem) ~ 
do Senbor Presidente da República, "oolicitando seja aârorizada_a . 
celebração do Termo de Sub-rogação, Cessão e Aditamento ~"" 
Contrato de Compra e Venda com FinanciaiJ:lento de Equípãmen-:.. 
tos e Materiais destinados às Unidades Hospitalares Brasileiras, 
fumado em 15-2-77, entre o então Instituto Nacional da Previdên
cia Social - INPS, sucedido pelo Instituto Nacional de Assistência 
Médica de Previdência Social-INAMPS, ein-extinção, C a etD.j)re
sa alemã Iriteimed-Export-Import", além da ComissãO constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida também a Comis
são de Consliruição, Justiça e Cidadania, (art 101, ll, 7 do Regi' 
menta Interno). - - --

Sala das Sessões. 16 de novembro de 1994. - Senador 
Magno Bacelar, Vice-Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, no exercício da Presidência. -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Os requerimen
tos lidos serão publicados e, posteriormente, íncluídos na Ordem 
do Dia, nos- tcimós do art. 255, incisO II. c,. 12. do Regimento ln
temo, e encaminhados à Comissão de ConstituiçãO Justiça e Cida
dania. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que s~ lido pelo Sr. i o Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 845, DE 1994 

A matéria será anexada ao pfcicessado- da referida Resolu-
ção i despachada à Comissão de AsSuntos Econômicos. -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência 
~~recebeu a Mensagem n• 350~ de 1994 (n•J.oo2t94, na origem), de 

11 do eottente, pela qual o Senhor Presidente da República solicita 
a retificação da Resolução n• Õ2, de 1994, do Senado F~eraJ. 

- --- -- A-matéria será aneXada aO prOceSSado do referido projeto e 
despachada à Comissão de Assuntos Econômicos. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
receben, do Banco Ceritra! do Brasil, os Oficios~l:fs sns e sn6, 
de 1994 (n•s 3.493 e 3.494794; iia oiigem), encaminhando, noster
mos da Resolução n•n, de 1993, do Senado Fedeia!, solicitação 
para que os -Estados da Bahia e de Minas Gerais ~ssam emitir Le

- tias Financeiras do Tesouro daqueles Estados. cujos recurso:; s~ 
destinados ao giro das- suas Dívidàs Mobiliári~. vencíveiS nO I o 

·semestr~de:J~~·- _ _ .. __ _ _ -· .. 
As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 

EOOilô.micos." - - · ·-- - -

O SR. PRESIDENTE {MaJ:I1o Bacelar) - A Presidência 
COmuriica aO Pieliário que a ComiSsão-Dúetora-ápro~Ou: ein sua 
reuniãO-ao dia 8 do_ corrente. os Requerimentos de Informaxoos 
n•s 677 a 679,684,687, 693;698 a '701, 712'a 716, i20 a 723,734 
e 768, de 1994, dos Senadores Ronaldo Aragão, Gilbeto Minmda, 
JúniàMarise, Moisés Abrão, Eduardo Suplicy, João Rocha, Júlio 
Campos. Alfredo Campos e JraPuan Costa Júnior, aos MiniStros 
mencionados. 

O SR. PREsiDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência 
recebeu a Mensagem n° 351, de 1994 (n° 1.003/94, na origem), de 
11 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República solicita 
que seja autoriiado o lançamento de Bónus da RepúbliCã: FOOeraii
va do Brasil no _exterior. bem como a contratação de agente fman
ceiro para a efetivação da medida, para fuis qu~ f?Spedfica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econô
micos. 
. O SR. PRESIDENTE (Magno B~celar) -Há oradores ins-

- ciitos. - -

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
Q SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o se

guinte discurso;) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, compare
ço boje ao Senado depois de um período_ de ausência devido à 
campanha eleitoral no Estado de Sergipe e ao tratamento médico a 
que estava sendo submetido. em decorrência de Um acidente que 
sofri __ antes das eleições. Hoje interwm_po a licença que solicitei 
para registrar um acontecimento da maior importância para (Polí
tica nacional e especíalmente para o Estado de Sergipe e os sergi
panos. 

- A vida pública, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reserva 
àqueles que escolhem esse caminho difícil para servir ao seu País 
e aos seus concidadãos grandes alegrias, surpreSas e -também de
cepções, mas todos nós que exercemos mandatos eletivos estamos 
peiniarientemerite sUbmetidos ao crivõ das aspirações e tendências 
da vontade popular e, no período eleitoral, aos imprevistos da 

Requeiro seja cOnsiderada oomo licença autorizada nºs ter
mos do art 13, § 1•, do Regimento futemo do Senado Federal, mi
nha ausência de Brasilia, no período compreendido eD.tre os dias 
14 e 18 de novembro de 1994, a fim de participar do seguriâo rui
no da campanha eleitoral· ao Governo do Estado de Sergipe. 

__ cai_Dpanha e ao capricho das umas. . 
- - Est~ru:;lo na yida públicã há quase cirico décadaS, ·sem nunca 
ter perdido uma eleição. este ano a sorte me foi um pouco adversa. 
Tendo registrada a minha candidatura. já nO finã.I do prazo previsto 
em lei eleitoral e iniciado a minha campanha para o Senado com 
bastmte atraso com relação aos-outros candidatos, quando f~-:_ 
vam ~ 2 dias para as eleições do primeíro tmno, realizadas no dia 3 
de outubro, tive que interromper o programa da campanha eleitoral 
devido a acidente ocorrido no MunicíPio de PortO dã Folha, quan
do desabou o palanque durante comício do qual participava e que 
me resultou em fratura numa das pernas, obrigando-me a repouso 

Sala das Sessões, 14 de novembro de 1994. ~ Senador 
Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A votação do re-
querimento fica adiada por !alta de quorum. _ _ __ 

A Presidência recebeu a Mensagem no 348, de- 1994 (nó 
989/94, na origem), de 10 do corrente, do Senhor Presidente da 
República, na qual solicita a retificação da Resolução no 6l,- de 
1994, do Senado Federal. 
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e tratamento médico, f":tCãrido imobilizado _duranie 15 dias:~ Ara
caju e, depois. 17 dias internado no Hospital Sara Kubitschek. aqui 
cm Brasília. · 

Reverenciando a vontade popu1ar e os desígníos de Deus, a 
quem sempre entreguei o meu destino, já assimilei esse fato e acei
tei O ieSultaôo bastante confortado e resignado; assim, poderei re
tomar minha vida particular, interrompida há. 47 anos, quando 
deixei todos os meus interesses particulares para me dedicar à vida 
pública e servir a Sergipe e aos sergipanos aos quais milito ·devo. 

Retomando ontem de Aracaju, onde fui votar no segundo 
turno, 1!-oje. a_o amanhecer,_ recebi por telefone uma notícia que 
muito me alegrou. E ê esse icontecimentO que desejo registrar, in
terrompendo a licença médica a que estava submetido, confoime 
requerimento que enviei aO Senado. 

O Senador Albano Franco, confonne as informações desse 
telefonema que COnferem com os resUltados do Tribunal Superior 
Eleitoral, já disponíveis Dos computãdores do Senado, elegeu-se 
Governador de Sergipe, com a vantagem de 24.148 votos com re
lação ao outro carididato, que havia ganho no_ primeiro turnO. 

Fiquei muito f~ Sr. Presidcilte? Sr"'s e Srs. Senadores.com 
a vitória do Senador Albano Franco. pois eu tarilbém fazia parte da 
coligação· que o elegeu. 

A ausência do Senador Albano Franco no Senado é real
mente uma grande perda para esta Casa, pelo quanto S. Ex" tem 
contribuído com sua postura e seu trabalho? sua inteligência e inte
gridade de homem público de gxqnde expressão na política e na 
economia nacional, mas Sergipe ganha ã contribuição. no GOverno 
do Estado, de um dos seus filhos mais ilustres_ da iJtUalidade. expe
rimentãdo na atividade política e na administração; mil homem 
bastante preparado para governar o Estado e promover o progres
so, o desenvolvimento social e econôniiCo de Sergipe, bem como 
o bem-estar da sua população. 

Tenho a certeza. Sr. Prêsidente, Sr"'s e Srs. Senadores, de 
que o Governo do Senador Albano Franco será um IDai:CO na histó
ria de Sergipe~ tUn período de grandes melhoramentos para a eco
nomia do Estado e a vida dos sergipanos.- A vitória de Albano 
Franco trará muita-Coní"taDça-no futuio de Sergipe, e estou certo de 
que seri repleto de realizações em benefício do povo sergipano.-

Em Sergipe. onde cheguei recém-formado, levado pela mão 
amiga de um colega de colégio e da Faculdade de Medicina da Ba
hia, o ex-Senador e Goyemador Augusto Franco, pai de Albano 
Franco, fui médico de fábrica, fui médico de sindicatos? tanto em 
São CriStóvão como em AracajQ.; cliniquei sem cobrar um centavo 
dos meu pacientes e semine ligar a qualquer clínica particular. Fui 
deputado estadual, prefeito de São Cristóvão, deputado federal, 
governador. Há quase 24 anos sou Senador e tenho procurado ser
vir ao Estado de Sergipe e aos sergipanos -com dedicação, empe~ 
nho e seriedade. 

Em minha passagem pela vida pública creio que cumpri o 
meu dever. 

Era essa a comunicação, Sr. Presidente, que desejava fazer a 
esta Casa: a vitóiia do Senador Albano Franco como GQvernador 
de Sergipe. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a pala-
vra ao no_bre Senador Eduardo Suplicy. _ 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Pl'-SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senador:cs, em primeiro lugar, quero saudar a vitória do candi
dato Cristovam Buaique, do Partido dos TrabalbâdóreS, aqui no 
Distrito Federal, após intensa e bonita batalha ~vada com o can
didato Valmir Campe:lo, que representou o PIB-e outros partidos. 

A coligação ampliada em tomo de Cristovam Buarque, que 
congregou partidos como o PT. o PSDB, o PCdoB, o PPS, o PDT, 

o PSB.,. o_PMN e outros fez com que Brasília Vivesse niria. d~ 
mais renhidas batalhas registradas em todos os Estados nesse se-
gundo turno: _ 

Gostaria taml:iém de saudar ã vitória.- DQ Espírito Santo. de 
Vitor Buaiz. Nosso candidato __ enfrent.ou o Cabo Camata, que tinha
uma proposta extremamente conserva.d~ JD1.1Íto._diversa da pro
posta de visão moderna, progressista e profundamente democrática 
de Buaiz, apoiado por mn leque de partidos semelhantes àquele 
que apoiou Cristovam Buarque e conseguiu uma extraordinária vi-
tória. 

Quero também saudar o 6timo desempenho de Olívio Du
tra, que, segundo informações, deverá reCOnhecer a Vitória de An
tônio Brito, possívelmente por pequena margein de votos. 
- Tilnto no Rio Grande do S)ll, Distrito Federal e Espírito 
Santo, o PT, com os partidos que apoiaram nossos candidatos. de
monstrou eXtraordinária garra,- energia e pãixão;-Paixão pelos va
lores que defendemos: a transparência, a solidariedade, a seriedade 
no trato da coisa pública, a participação nas decisões sobre o que é 
feito do Qinheiro público, e. o resgate da_ cidadania para aqueles 
que, por tanto tempo, estiveram sem voz e sem_vez. 

Cristovam Buarque, aqui no Distrito Federal, terá a Neção 
olliando sua administração, assim como os brasileiros estarão ob
servando a adm:inist:ra&ão do :eresidente -~eito. Fernando H~que 
Cardoso, no Palácio do Planalto. 

Será interessante comparar o que ambos estarão_ fazendo, e 
acredito que vai ser muito positiVõ para o Brasil observar esse pa
rnlelo, principalmente daqui de perto, da própria sede, do Distrito 
Federal, porque tanto Brasília quanto as -cidades que estão a sua 
volta serão administradas por mn_ candidato do Partido que se 
contrapôs mais fnmernenti à candidati:mi de Fernã.D.do Henrique 
Cardoso. Creio que isso será positivo parao BiãSil, pois-ambas as 
forças estarão diante do desafjo de mostrar o que melho:r_ poderão 
realizar de exemplo para todos. 

Oentre as proposições colocadas por Crisiovam Buarque, há 
uma que o Brasil hoje discute - aliás, o Presidente da República 
também o faZ-: trata-se da remuneração mfnim.a do trabalhador 
brasileiro; : _- -___ ____ . . 

Por que esse t.ema está relacionado às propostas de Cristo: 
vam Buarque'? Porque Cristovam Buarque colocou que toda famí
lia carente que tenha filhos em idade c!scõlar receberá o 
equiv3.lente a um salário mínimo. 

Estima o Goveitiãdor eleito que haja cerca de Vinte mil fa
mílias no DistritO Federal que poderiam ser qualificadas como ca
renteS,-que teriam: filhos -de sete a quatorze anos e que, portanto, 
teriam o direito de receber o equivalente a um salário qúnimo. 
Trata-se_de uma variação da proposta do programa de garantia de 
rerida míninia -que foi aprovada por esta Casa. 

A imprensa estampa hoje divergências entre o Presidente 
Itamar Franco e o presideri.te eleito, Fernando Henrique Cardos-o. 

O Estado de S. Paulo_ noticii-=que, segundo o Presidente 
Itamar Franco, Fernando Henrique teria sido precipitado ao afir
mar que é demagogia aumentar o salário mínimo para 100 dólares 
sem reformar a Previdência._ Sua Excelência aflrmou que Cardoso _ 
sabe, "mais do que ninguéin", que estudos técnicos ainda estão 
sendo feitos na área econômica para-ver qual a possíbilidade de o 
Governo avançar nesta qUestão. Primefro, vamos "Saber se é possí
vel ou não - disse o Presidente. Quem pode viver com 70 reais?, 
perguntou, reafirmarido a posição de que o mfiriniO precisa de um 
reajuste. O Presidente esclareceu que ainda não determinou que o 
salário_seja de 100 dólares e que está aguardando o·s resultados dos 
estudos.. "Se concluirmos que sim, que é possível dar o aumento, 
eu darei. Se concluirmos que não. não darei". O Presidente enten
de que o salário atual não atende às neces:sidaP.es básicas dos tra-
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balhadores e que ele, ainda em seu Governo, gostaria de prOmover mais 600 fiimcos mensais por dependente, válido por 3 .meses, 
a melhoria na vida dos assalariados. Em_entrevista à Rádio Gaú- prorrogável até 12 meses, período no qual a pessoa procura se in
cha, na segunda-feira, Cardoso dissera que falar em siliri~ de I 00 tegrnr ao mercado de trabalho. 
dólares, sem refonna pre"videnciária. é demagogia. --_ - - Há também outros mecanismOs. 

Ora, se o Presidente afirma que estudos técniCoS estão sen- Em diversos países estuda-se cada vez mais o conceito da 
do realizados, avalio que responsavelmente devem os organismos renda mínima garantida -como um direito assegurado às pessoas. 
da Fazenda. do Trabalho e da Previdência estar estudando o tema O Ministro Cko Gomes. em uma·conversa comigo, por val
em profundidade, analisando todas as alternativas, inclusive o PrQ.:-_ _ ta do dia 19 de setembro, disse-me ser do seu interesse que os es
grama de Garantia de Renda Mínima. _ _ rudos sobre a viabilidade operacional do Programa de Garantia de 

Em todos os países onde o tema é debatido, considera-se Renda _Mínima pudessem_ ser conclu:fdos até novembro para que a 
que há relação entre os conceítos de ~ m..íníí:Dã-e s-ãfáiiO mlni- Câmara dos Deputados,_local onde o projeto está sendo examina-
mo. Em primeiro lugar, é im.portaD.te ressaltaF que o salário mfui.: do,- tenha os elementos necessários para a defm:ição-dC--programa 

·mo brasileíro está efetivamente baixo. Podemos fazer ~mparação d6 Governo a ~peito deSse asSunto. 
entre o Brasil e países de renda per capita aproximadamente se- EsPero que o Presidente Itamar Franco e o Ministro do Tra-
melhanre. O Chile, por exemplo, é um pais da América Latina, de balhO, Marcelo Pim.entel, estejam estudando efetivamente esta ma
renda per capita similar à do Brasil, que tem apresentado níveis téria. 
acentuados de progresso; taxas de inflação e desemprego relativa- _Ainda na semana passada. o M:iniStro _SérgiO Cutolo_inior
mente baixas. Ao Embaixador do qril~ que há pouco me fazia mou-mequ:e gõstaria de me convidar pari,-perante õ COnselho -Na-
uma visita. pergumci qUa.I a renda per capita d~ país._Segundo S. cional da Previdênci~ fuzer uma exposição sobre o t~a. O 
:Ex-, é de 3200 dólares, portanto, muito Sélllelhante à renda per Conselho Nacional da Saúde, após ter ouvido a minha exposição. 
capitado Brasil, que é de 3.000 dólares aPToxim_;~te. ü salá- e tendo o Ministro Henrique Santillo assinado a medida, resolveu 
rio mínimo vigente no Chile é f35 dólares mensais, enql:!anto __ p,o propor ou :recom~ ao Poder Executivo a adoção imediata do 
Brasil é 70 reais, Oil seja, cerca de"83 dólares. Esse é um valei-Das- Piograma de Garantia de Renda Mínima. 
tante baixo e, conforme sabemos, insuficiente parã que o~iiabãiha- Tenho a convicção de que esttldos estão sendo -realizados 
dor possa adquirir a cesta básica de tOS ieals. . _ _ - pelos maiores economistas deste século, analisando todos os ele-

Repito: o saláriOI:Dínimo~ no Brasil,. está efetivamente-nluito mentes em profundidade. inclusive vantagens e desvantag~,s des
baixo. Mas que considerações são feitas ·nos Cliversos países quan- s.e instrumento. de política econômica. Ceitanlente, na Inedida em 
do se define o salário mínimo? Leva-se -em cOnta o nível das taxas que os estudos forem aprofimdados e realizados- e muitos já o fo~ 
de emprego e outros fatores, tais como a possibilidade de a econo- _ ram no âmbito dos l\.1inistérios: da Fãzeiidã; do Planejamento, da 
mia não absorver toda a força de trabalho disp~~-1 e-~~2 Salá- Previdência, da Saúde e QQ Trabalho; também do IPEA -,chegare
rio mínimo rião- ser suficieD.te para aSSCgin-a:r a sobrevivência das mos a conclusão semelhante à do Parecer do Deputado Germano 
famílias. NeSse caSo, -insiitui~se-ui:D Coinplemento que pOde iomar Rigotto ri"a Comissão de Finanças eTnbutação ~_Câmal<!_ dos De-
a forma de renda mínima para tOaOs, de-um impoSto_ de r6lda ne~ putados, o qual também fOi 3.quf expoSto pelo Senador Maurício 
gativo ou de suplementação que ,ia.tanta que o trabãlhador ult:Ia- Corrêa, quando_ o projett? __ ~tou·na S_eriado, de __ que o Brasil 
passe a linha da pobreza. - -- deVe~ o quanto antes, instituir-tal programa. - --- -

Nos Estados Unidos., por exemplo, existe o que se denorni- Acredito que o_Presidente eleitQ Fernando Hemique Cardo-
na Earned Income Tax Credit. Infelizmente, no Brasil, poucos so terá elemen_tps_ necessários para recomendar ao Executivo e ao 
sabem - homens e mulheres do Governo, ~presárioS ~que -~-:zg _ Congresso Nacional a adoção dessa medida --
anos nos Estados Unidos existe essa espécie de iinj)osto _de_ r~da Era 0 qrie tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
negativo. o Earned Ineome Tax Credit, ou seja, o crédito fiscal o SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)_ Concedo a pala-
por remuneração recebida. vra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

Em que consiste? Um trabalhador, por exemplo, que ganha o SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Pronuncia 
o salário niínllno-.:... Cerca ·de 4 dólares e :iS cents por hora-. se tra~ 
balhar 0 mês inteiro, recebe 670·dólares, aproximadamente _lp ve- o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s 
zes o nosso salário mínimo;-se trabalhar o ano inteirO, IeceOe algo e Srs. Senadores. venho à tribuna para fazer o registro - peço tam-
na faixa dos 8 mil e 500 àólãres; se tiver mulher e dois Íllhos, essa bérn que se registre nos Anais do Senado_ Federal -. do pesar que 

- - se_ abateu tanto_ sobre a sociedade pernambucana como no mundo renda não é suficíente -parn que atinja-o minin]o _ necesSáfJ(f pára-a 
político brasileiro com o falecimento do ex-Ministro daAgrlCultusua sobrevivência. Nesse cãso, pela legislação vigente, receberiã. 

40% a mais do que g3nha. De zero a 8 mil 425 dólares, 0 trabalha- ra do Governo João Goulart,. do ex~ Deputado Estadual, do ex-~~ 
dor nos Estados Unidos recebe 40% a mais como crédito fi~cal por_::'-- putado Federal e Constituinte de 1988, grande amigo e homem 
remuneração recebida. De 8 mil425 a 11- niil dólares~ recebe mais público, 0 Deputado Oswaldo Lima Filho. -
3 mil 370 dólares por ano. De 11 mil a 27 mil dólares, recebe me- Recolho dados de sua biografi~ publicados na edição de 11 
nos. E, sucessivamente, o crédito vai decrescendo. de noyembro, no Diário de P~uco: -

Hoje, nos Estados Unidos, a primeira coisa que se pensa OSwaldo Cavalcand da Costa Lima Filho nasceu 
quando se fala em remuneração do trabalhador é no princípio da no Cabo (PE), no dia 26 de abril de 1921. Filho. de Os-
necessidade de se garantir o emprego. Ao trab<J!~or ~- gara:tJtida waldo Cavalcanti da Costa Lima e de Judite Jatobá da 
remuneração suficiente para que disponha do mínimo para atender Costa Uina. Seu pai, de origem humilde, chegou a ter 
as suas necessidades básicas e as de sua faritília. grande força política no -Estado -de Pernambuco elegen-

Conforme tenho assinalado, há outros procedimentos. Na do-se Deputado Federal em 1934 e Constituiilte em 
França. desde 1988, se instituiu a 1-enda-:ffiítrinla de lDserçã9. Todo 1945. -
trabalhador cuja renda Dão atingir--2· mil i-200 fraricos- ffiensais, - Começou· na vida pública ainda estudante de Di-
cerca de _400 dólares, recebe um complemento de renda até aquele _n:;ito, ·quan:ào foi no~do em_ 1940 pelo interventor 
montante, com mais mil francos para o cônjuge ou companheira e Agamenon Magalhães, ariiígo- -e aliado político do seu 
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pai, Secretário do Museu do Estado de Pernambuco, car
go que exerceu até 1943, quando bacharelou-se. De 
1940 a 1942 trabalhou também_ C9l!!<l colaborador do 
jornal Folha da Manbli Em 1944 Agameoon Magalhã
es_ nomeou-o Promotor Público de Sun1b~ convidan
do-o, depois, em outtlbro do mesmo ano para _ocupar a 
Delegacia de Ordem Política e Social de Pernambuco. 

A partir de março de 1945 aderiu ao trabalho da 
Organização do Partido Social Democrático - (PSD), ar
ticu~ado no Estado por Agamenon Magalhães, que nesse 
mesmo mês passou a ocupar o Ministério da Justiça e 
Negócio-S Interiores, sendo substitu_ído na interventoria 
de Pernambuco por Etelvino Lins. Após o· decreto tle 28 
de maio desse ano, determinando e regulamentando a 
criação de partidos políticos, Oswaldc Lima Filho. tor
nou-se um dos organizadores de caravanas pelo interior 
do Estado com o objetivo de arregimentar lideranças 
paraoPSD. ·c . . 

Com a deposição de Vargas, em outubro de 45, 
Oswaldo Lima foi afastado do DOPS. Em 46, com o 
apoio de Agamenon, candidatou-se a uma cadeira na 
Assembléia Legislativa de Pernambuco na legenda do 
PSD. Foi ·Deptuado Estadual nos períodos de 1947 a 
1950 e de 1951 a 1954. São dessa fase seus projetos de 
encampação em Pernambuco da Pernambuco Tram
ways, no qual se empenbou ao lado do Deputado Paulo 
Cavalcanti, e o Projeto de Lei que virou Serviço Esta
dual de Defesa do Solo. 

Eleito para a Câmara dos Deputados no período 
de 1955 a 1958, fundou a Frente Parlamentar Naciona
lista ao lado dos Deputados Abguar Bastos, Josué de 
Castro, Cid _Carvalho e Almino Afonso, entre outros. 
Reeleito em 1959, foi Líder da Bancada do PTB _e pri~ 
meiro vice-Presidente da Câmara dos Deputados (1962). 
Reeleito no período de 1962-65, exerceu o cargo de Mi
nistro da Agricultura,. no Governo João Goulart. desde 
20 de junho de 1963 até o golpe militar de 31 de março 
de~ . . 

Represrit~te do Brasil-na Reunião da FÀÜ-em 
Roma..·etn 1963~-propas·a Cfiação de um fundo para o 
Desenvolvimento do TerccfrO Mundo, constitQ_ído por 
con~~_ção ~~ ~~-d~s orçamentos militares das nações 
filiadas à ONU. Fundador dQ MDB nacional em 24 de 
março de 66-·e:seá viCC:preSiâeil~ foi ao Iaao do jmista 
Pínto Ferreira um de seus organizadores em Pernambuco 
e- seu secretário-geia!. Reeleito deputado federal em 
1966, foí cassado pelo governo militar em_j3neiro de_69. 
Reassumiu seus direítos polfticós após a cassação de 10 
anos, tendo sido reeleito deputado federal no período de 
1982-86. Flllldou então a segnnda Frente Parlamentar 
Nacionalista, ao lado de outros políticos. ·- · · 

Na legislatura seguinte~-fõi eleito primeiro ·suplen
te da bancada do P:MDB, exercendo ·o cargo de :çelator 
da subcomissão Agrícola e Latifundiária e da Reforma 
Agrária da Assembléia Nacional Constituirite, oiJ.de rea
lizou intensos eSforços em defesa da reforma agrária e 
apresentou relatório desta subc.ornissão, 

Na sua atuação política e parlamentar, Oswaldo 
Lima sempre defendeu princípiOs nãêibílalistas e traba
lhistas, como o monopólio estatal do petróleo, a reforma 
agrária. o controle do c_apilal estrangeiro, o direito de 
greve e a autonomia Sindical. ·Deferisor da economia 
nordestina. foi autor da primeira lei a conceder isenção 

às novas indústrias nacionais no Nordeste. Foi de sua 
autoria a norma que criou a propaganda:·graruita dos par
tidos políticos do rádio e da televisão. · -· -· 
_ Teve uma vida partidária muito movimentada: 

passou pelo PSB; ·Pl:'B, MDB', Pí>T.~PMDB, voltou ao 
PDT e em dezembro do ano· passado filiou-se ao PT. 
Apoiou o candidato do PT à Presidência da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições gii7ais· de 94, mas 
não quis retomar cargo eletivo. Chegou a ser cotado, no 
ano passado, para assuniir a MinistériO da Agricultura 
do Governo Itamar Franco. 

Era casado com Jacy Ferreira da Costa Limi 
Teve divers~ filhos, entre_os quais OsWaldo Lima Neto, 

que foi Secretário de Transportes do Governo Federal e que parti· 
cipou também do último governo do Governador Miguel Arraes 
de Alencar. como Secretário de Estado. _. - __ 

O Deputado Oswaldo Lima Filho, falecido no dia 10 do 
corrente mê~ na cidade do Recife, era de fato um homem que ti
nha princípiOs; ·.~iveu e moxreu defendendo-os, pois, segundo se 
sabe, foi o que provocOu o seu fatal ataque cardíaco, ele que já ha
via feito algumas intervenções cirúrgicas, como. por exemplo, 
ponte de safena; havia sofrido alguns distúrbios há meses, e ainda 
assim não renunciava-ao trabalho, principalmente à luta política. 
Agora. na sua banca de advocac_ia. ele estava realmente realizando 
uma política no· sentido __ mais elevado, que era a defesa dos seus 
princípios nacionalistas_ e também a defesa das ~mais so
fridas e marginalizadas da população. 

o último _episódio, na tarde anterioi 3o seu falecimento, rOi 
a defesa que ele empreendeu, por três horas consecutivas, da não
privatiiação de um grande hospital pUblico, Hospital Psiquiátrico 
do Recife, chamado o Hospital da Tamarineira, que é realmente 
1iin graíLde monumento, uma entidade hospitalar tradicional no Es
tado de Pernambuco. O Govemo do Estado queria vendê.}o para 
que fosse transformado em um supermercado. E Oswaldo Lima 
era o advogado daquela ação popular que vedava a privatização do 
hospital ou a alienação do patrimônío e dos bens do Hospital da 
Tamarineira, para que ele continuasse a. existir, com m:odern
lia.Ção, com adaptação-à visão modema ôo tratamento daS doenças 
psíquicas _e mentais; que houvesse modernização, jamais privatiza· 
ção, e muito -nlaiS dO que pnVátização, a verida para fins alheios às fi
nalidades históricas daquela grande unidade de saúde de Pernambuco. 

Depois de três horas no fórum, emociOnou-se. A causa fõi 
decidida a favor da ação popular - ele sendo advogado~ À noite. 
sentiu-se mal; no outro dia, veio a falecer. Portanto, morreu na 
ti.incheini. Morreu comei costumava ~r o velho J]ly~.ses Guima
rães: não morreu de pijama; morreu fardado. Morreu na luta. na 
trincheira. Era um nacionalista. 

A última manifestação de Oswaldo Lima Filho, pela tribu
na da Imprensa, não é o jomãPI'ii.buna da Imprensa, mas na 
sua tribuna. que era a imprensa, foi no_ Diário de Pernambuco. 
Há poucos dias da sua morte, no dia 8 de noVembro - dois dias 
antes de falecer-. ele publicou um artigo no Diário de Pernam
buco intirulado: "Frei J oa4uím do A:inoi- Divíno CaneCa';, no qual 
ele realmen~ se espelhava, era como que um discípulo das pro
postas políticã.s nacionalistas, libertárias- desse grande vulto da 
história P~rnambucana. 

Oswa.Ido Lima Filho eia meu grande amigo: Da última Vez · 
que estive no Recife, jantamos juntos, ele dizendo, entre sorrisos: 
Mas você quer ficar ao meu lado, aposentado? Não se aposente; 
vamos lutar jWitos. Disse até que _se eu foSse-calldf4ato a Deputado 
Federal, como projetara, apesar da fidelidade que tinha ao PT, na 
eleição proporcional, ele estaria ao meu lado. 
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Oswaldo Lima era realmente uma figura acatadísSima no- O Sr. Aui-eo Mello- senado(- Mimstietci"-tfu Lavor, recebi-
cenário político de Pernambuco pela sua hist6iia e PelOs seus prinM estarreêido a notícia do falecimento de Oswaldo Lima Filho, por-
cípios, pela sua txajetória de luta em defesa das melhores causas que, antes de mais nada, ele era extremamente moço, jovial e forte, 
deste País. e, ao mesmo tempo, a sua imagem no cenário político era- e-ain-

0 Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex- um aparte? da é- tão nítida, tão viVente~ tão real, que é difícil para nós consta-
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ouço o aparte do no- 1M a dura verdade do seu desaparecimento. Oswa!do Lima Filho é 

bre Senador Eduardo Suplicy. um marco histórico -do Brasil; rima flâmula finCada ao lado da bis-
O Sr. Eduardo SU{lllcy - Gostaria também de jun_tar-me às tória política" da nossa Pátria.. DiversOs pmodos vivenciamos Com

homenagens que, com tanta justiça, V .Ex- presta. SenadOr- Man- eiC:-i presença de Juscelino Kubitschek de Oliveim no ~cenário na
sueto de Lavor, ao ex-Deputado federal e ex-Ministro da Agricul- clonai, ã.cometido_por Carlos lacerda, com as suas diatribes e a 
tum do GoVen:JO-João Goulart, Deputado Oswaldo uma Filho, sua característica oposição; a époCa 'ao governo JoãÕ Goulart; pos
pessoa que, conforme V. Er acaba de mencionary trouxe enonD.e terionnente, aquele sombrio perícxio da ditadura militar, que eclip
·contribuição ao Brasil. Dou o meu testemunho porque fomos cole- soo nomes da estatura moral e intelectual de Oswaldo Lima Filho; 
gas na legislatura de 1983 a 19P:/, na Câmara dos Deputados. Eu_ e, fmalmente, o momento da ressurreição democrática, na feitma 
era Parlamentar do PI' e ele do P:MDB, naquela época. mas, mui- da Constituição de 1988, quando novamente alinhava-se àqueles 
tas vezes, estivemos juntos, trabalhando_ cm comissões, mas sem- que estavam elaborando o grande docwnento._por meio da sua in
pre senti muita afinidade com o Deputado Oswaldo Lima. TeD.do _ teligência, da sua coragem e do seu destemor. Para nós, que fomos 
em vista qu~ no último ano de sua vi~ praticamente, nos últimos seus colegãs Cm 1964, pswaldO L!ma filho erã càn:io" uma figur3. 
11 meses, conforme relata V. Ex•, ele se tomou um companheiro da nossa própria faiiúlia. Estãvi sempre sorridente, trazendo a ex
do Partido dos Trabalbadores._Como Uder do PT no Senado, -ren- piessão da noSSa mensagem, a IneD.Sagem de todos ruiuefes ·que 
do as minhas homenagens à pessoa que, com tanta energia, dedi- participavam dO Partido Trabalhista Brasileiro naquela época: a 
cou a sua vida à causa da nacionalidade brasileira e das representação dos ideais de Vargas, do nacionalismo mais puro e 
transformações sociais, visando assegurar cidadania aos trabalha- sincero que já se poderia ter exercitado no plenário da Câmara e 
dores, àqueles que mais têm estado marginalizados da vida soci_af no CenáriO político nacional. Oswaldo Lima FilhO foi sempre um 
e política no Brasil. Em nome do Partido dos Tral:ialhad.Oi-es, a campeador, um ponteiro de comando dos movimentos destinados 
nossa homenagem a esse grande Parlamentar. _____ ~ beneficiar os· pObres e a consolidar a naciOnalidade deste País. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Agradeço o aparte de Como aceitar a idéia da morte de Oswa!do Lima Filho, se ele está 
V. Ex'\ Senador Eduardo Suplicy, trazendo a sua contribuição à aqu~-_piesenle nos_seus ideais, no ~eu soniso, na sua ~e corada, -
memória dessa figura extraordinária da Política pemambUCaiia e na SUa obstinação pelos seus prinCípios? Obstinação essa qUe i::he
brasileira, Oswaldo Lima Filho. Gostaria de frisar que ele transitou gava ao ponto dele fechar a cara para nós, quando, porventma, não 
por diversas legendas políticas, como o velho PSD, que foi a sua votávamos de acordo -coni o SeU j)cnsãmentO. Oswaldo Lima FiÍho 
escola e a de Agamenom-Magalhães. e o Panido de seu pai, Coro- nãO hesitou. certa vez, em "mandar balã'; nos corredores da câma
nel Oswaldo Lima, tendo se filiado, há alguns meses, como V. &•- ra d_os Deputados, numa discussão com um antagoniSta. porque 
ressaltou, ao Partido dos Trabalhadores. - acreditava vitalmente naquilo que pregava e defeJ?,di'!. De repente, 

Mesmo tendo sua biografia registrãdo que participou de di- o Oswaldo começou a aparecer menos, poiS era suplente. Não sei 
versos partidos, aos quais deu sua contribuição com muita gãrra e por que o povo de Pcm.ariibuco não -o sufragou, talvez pOi- ser um 
entusiasmo, Oswaldo nãõ tinha meios termOs, pois entregava-se, homerii pobrc:l.cmbrO-me-de _guandb-diSputou -com Ãlmino Mon-
de capo e alma, à luta política. Por essa razão, até o último mo- so i. Liderança da Bancã.da do PIB na Câmara dos Deputados, já 
mento,estevejuntoaoPresidentedepostoJoãoGoulart (:ll1 :Sras:Hi_a, tendo conseguido, primeiro, derrotar o Almino, que 

Durante o período da ditadura militar ocorreu um episódio depOis tambéin o derrotou. E as leis que foram elaboradas com ele 
interessante quando acompanhávamos o enterro do Padre Henri- na Liderança tiveram o toque do seu idealismo, porque o líder im
que._Ocorrera um grande tumulto, e ficamos sabendo que estava prime o selo real naquilo que é feito pelo Poder. E o Poder onde 
sendo preso o Deputado cassado OswaJ.do lima Filho que, pela ele pontificava e se destacava era o Poder Legislativo. Senador 
sua luta, era proibido de assistir· a qualquer ato público, inclusive Mansueto de Lavor, toda morte que nos deixa perplexos e cheios 
sepultamentos.. Mesmo assim, ele compareceu ao sepultamento do de revolta. Ê inacredítável que o nosso Oswaldo tenha sido levado 
Padre Henrique. Assisti a sua prisão, quando pOliciais à paisana o no sombrio coche dessa terrfvel senhora. Associo-me às palavras
arrancaram das proximidades do caixão para Ibvá-lo à cadeia. - de V. Ex- em nome do meu Partido~ Partido da Renovação Nacio-

A mudança de sigla partidária pouco imponou. Na Vida Po- nal- PRN, e solicito que V. Ex"' transmita ao Estado de Pernambu-
lítica do Deputado Oswaldo Lima Filho o que! imporiaraili foi_a --- cõ ã certeza--de- que todO _o meiO. polítiCo- ãmazonense cboia, 
sua coerência, os seus princípios, a sua luta pelos mais nobres e deplora, constrange-se com o desaparecimento de Oswaldo Lima 
elevados interesses nacionais, coincidentes com a vontade da Filho. Oswaldo Lima Filho, decididamente, era o que se chamaria 
maioria do povo brasileiro4 um imortal da política brasileira. Admira-me muito o fato de ele 

Há alguns meses ingressou no PT e disse-me que o &avia nunca -ter sido eleito Governador do Estado de Pernambuco; é 
feito pela convicção de que, neste momento da vída brasileira.- o _como aquele ditado ·que dizemos corriqueiramente: "Eu era feliz e 
Partido dos Trabalhadores era o único partido que defendia plena- -não sabia". De repente, se abre ante os nossos olhos uma pergtmta: 
mente, sem rachas, sem facções, as suas idéias nacionalistas4 Essa por que OSwaldo não foi elevado. além do cargo de lYfinistro da 
convicção ele as levoU para a eternidade. Agricultura, a um posto de comando ainda mais expressivo quanto 

Portanto, essa é uma homenagem ao Partido de V. :exa, que aquele de governar o grande Estado dos Gilãrarapes? Aqui vai, 
abrigou a incansável luta nacionalista do Deputado Oswaldo Lima Fi- nesse caudal de dor e de tristeza, m~ uma _pérol~ de saudade de 
lho nos últimos dias de militância eh sua brilhante carreira :Politica. uni.- a.niigõ, de um admirador, de uma pessOa que reconbece em 

O Sr. Aureo MeDo- Pennite-me V. Ex- um aparte?_ Os.waldo Lima Filho a expressão do·grande e verdadeiro político~ 
O SR. MANSUETO DE LAVOR-Tem V. Ex• o aparte. este profissional e idealista que hóje em dia anda tão enxovalhado 

eminente Senador. por aqueles que nada sabem quando falam, nada entendem de polí-
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tica e nem de coisa nenhuma, porque depreciar um político é de
preciar o Brasil, a sociedade, a comunidade e o próprio ser huma
no. Oswaldo Lima Filho partiu e leva com ele a admiração. a 
estima, a amizade fraterna, todos os bons votos dos seus compa
nheiros daquela época, desta época e de toda a era política que ti
vemos ensejo de participar jt.tiito o~ cõiD ele. Transmito pór 
inteonédio de V. Exa ao povo pernambucano-o orgulho que sem
pre tive em ser aniigó e admirador sincero do nosso querido _e sem
pre firme Oswaldo Lima Filho. 

O SR- MANSUETO DE LA VOl{ - Senador Aureo Mello, 
nessa importante contribuição à homenagem que prestamos à me
móriã do cx-Minisfro e ex-Deputado, grande pernambucano e bxa
sileiro Oswalâo Lima Fillio, V. Ex- expressou muito bem o que se 
resume nesta palavra: surpresa. Todos nós fomos traídos pela sur
presa com a morte de Oswaldo Lima Filho. Realmente, ele tinha 
problemas de saúde - tinha ponte de safena - e aqui e acolá ia a 
São Paulo. Apesar disso, possuía muita vitalidade, entusiaSmõ pela 
vida, pela luta em defesa dos princípios que o caracterizaram du
rante toda a atnação de sua vida pública extraordinária, a dispOSi
ção de continuar na trincheixa, como Já -disse aqui ~citando o 
velho lnysses Guimarães --".de não morrer de pt}ama." Oswaldo 
morreu fardado? tal como dizia Ulysses, não morreu de pijama. 

Foi uma surpresa enorme e,- ao mesmo tempo, um grande 
vazio,. pcils InaiS iima figura eXpréSSiva do porte de Ulysses, de ou
tras grandes _figuras se vai, deixando mais pobre ainda o cenário 
político brasileiro. 

A terceira palavra a que V. Ex_• se refere é assim quaSe um 
mea-culpa voltada para a vida. Por que wn homem de tal porte, 
uma :figuia de tamanha expressão na vida política teVe que viver 
os seus últimos anos sem um instrumento, sem wna posiÇão à altt.t
ra da sua luta e da sua estatma política? OU seja, por que-não gal
gou um posto tal como Governador-de Pernambuco ou Senador da 
República? Amargou até a suplência de um mandato de Deputado 
Federal e depois uma derrota. V. Éx'"' até alade que talvez tenha 
sido porque não tivesSe recUrso suficiente, rilaS, Senador Aureo 
Mello, se o Deputado Oswaldo Lima Filho tiVesSe esse reCmsd, 
utilizá-los-ia como in_strumento oy degrau para galgar tribunas 
aqui nesta Casa'? ~ao era do seu feitio. 

S. Ex"' era uma homem pobre, de classe média, um homem 
realmente modesto nos seus bens materiais, mas, com certeza, co
nhecendo-o como conheci o Deputado Oswaldo Lima Filho, se S. 
Ex'"" fosse um dos abastados do panorama econômico de Pernam
buco, pertencesse àquelas elites- econômíciis, creio que talvez não 
fosse um daqueles que utilizasse ou abusasse do poder econômico 
para galgar cargos eletivos~ 

Basta ver que S. Ex'"' era descendente de um velho coronel 
arraigado às suas tenas, aos seus redutos - e o reduto tradicional 
da sua famflia era Bom Jardim: quando se falava em Bciri Jardim 
significava Oswaldo Lima Filho; quando se dizia Oswaldo Lima 
Filho, era o mesmo que se referir a Bom Jardim, que era o reduto 
de seu pai, do vellio Coronel Oswaldo Lima-, mesmo assim o que 
ele fez'? Jamais fugiu das suas origens, ou seja,. enqUanto ligado as 
suas fazendas, as suas terras, a sua cidade natal, origem dos seus 
pais, era, ao mesmo tempo, um batalhador da reforma a~ de 
uma política furidiária que propoicionasse justiça. acesso à terra, 
urna reforma agrária justa e -não-'quünêriCa, Como muitoS querem. 
Esse foi um ·'dos seus principais teritas- na Assembléia Nacional 
Consti.ruilite. - """"' -- -- -- -=----

A sua origem rural, o fato de ser 1l:ID propri~o_ rura]. não 
o impediu de lutar pela reforma agrária e pouco se importava que 
o classificassem como um "dinossauro polítíco", como-alguém que 
estivesse ultrapassado, porque defendia, com unhas e dentes, o 
monopólio estatal do petróleo. A esse princípio não reiliuiciaria. 

Fora i_sso, conversáv_amos tudo com Oswaldo. Era mn~ figura ex
traordinária, aberto ao livre debate, democrátiCo, cOlnpreensivo, 
desde que não tocásSemos na Petrobrás, nos princípios nacionalis
tas que inspiraranl a criação da Frente Parlamentar Nacionalista da 
época do Governo ~porque aí se- eriç3.Va-pãra a luta. 

Passaram-se os anos e S. Ex* entendeu que também essa vi
- são mtcíonalista precisava avançar, tantà "'que:--na segunda verSâo 
da Frente Parlamentar Nacionalista n. criada agora. ·ele abriu hori
zontes. Não era aquele rlgÕrislnO -do nacionalismo xeti6fobo,. que 
talvez pervagasse as idéias daquela Frente I; essa agora. porém. 
era apenas uma defesa- que é de todo cidadão- dos interesses na
cionais, mas, ao mesmO tempó~ de diálogo, em-15useã de cóopêra
ção com oUtros-paíSes, -prirtcipalrnente na área econômica. Por isso 
é que o papel de Oswaldo Lima Filho na FAO, o órgão de alimen
tação-e agriCultUra da ONU sediado em Roma, foi da maior impor
tância, tendo em vista as propostas que ele apresentOu Iiesse órgão, 
sobretudo no sentido da cooperação íritemaCíomil. -

Durante mUitos anos. Oswaldo Lima Filho defendeu o nos
so P.MDB, sendo ele um dos co-:fundadores do nosso partido cm
nível nacional e estadual. 

Antes de conceder o aparte ao oobre Senador Ronan Tito, 
eu o conceaerci ao senãdor Mauio Benevldes, eininente Uder do 
nossoPMDB, que já o havia solicitado anterionnente. 

O Sr. :Mauro Benevides- Nobre SenadOr Mansueto de La
vor, V. Ex-~ ao homenagear neste ihStante o extraordinário homem 
público e Parlamentar que foi OsWã.ldo Lima Filho, pode fazê-lo 
em nOirie -da nosSa Bancada. Até me arriscaria oá dizer que V. Ex* 
poderia faZê-lo em nome do Senado Federal, já que o ilustre per
nambucano, agora desaparecido, foi um homem que se identificoU 
admiravehnente com o Congresso brasileiro, com as grandes lutas 
travadas ao longo do tempo, muitas das quais V. Ex* relembrou, 
principalm_ente aquelas que tinham mn teor nacionalista acentua
do, como a defesa da PETROBRÁS. EnfllD, todo aquele repositó
rio de idéiaS, de princípi_os, de diretrizes que ·sinãlizaram o trabalho 
nOtável realizado por Oswaldo Lima Filho durante a sua proffcua 
existência. Nesta tarde, a intervenção do nobre Senador Aureo 
Mello foi marcada, sobretudo_. pela relembrança de passagens ines
qUecíveis da vida de Oswaldo Lima Filho". Mas eU me permitiria 
destacar dois momentos_: priniCíro, -aquele da Jninha apresentação a 
Os~aldo I.Jma Filho por ~ companheiro seu de PfB. que foi o 
meu suplente na disputa pelo Senado em 1964: o também saudoso 
Oziris Pontes. Foi Oziris qUe -me aproXimou dê Oswaldo Lima Fi
lho, eu Deputado Estadual, candidato ao Senado nessa ocasião. 
Oswaldo se dispôs a fr ao Ceará onde participou de um programa 
de_televisãO. Nessa_época, outras pessoas que não os candidatos 
podiam comparecer ao vídeo. Pelo menos no ~. não havia am:.. 
da essas produtoras, de sorte que os candidatos e os seus convida
dos podiam falar abertamente sem nenhum constrangimento. 
podiam falar mesmo curreote calamo. Era assim a figura admirá
vel do nosso saudoso __ Oswaldo Lima Filho. A outra vez que feZ 
com que eu me identificaSse muito com. Osw~o Lima Filho foi 
no gabinete do PMDB. quando ali se enContrava, dirigiDdo com 
apnlino e clarividêricia invejáveiS Os de5tin9S _9.a nossa· agremia
ção, o Presidente illysses Guimarães.- Em uma tarde modon::enta 
aqúi em Brasflia, sem nenhum fato JX>Ütico de realce_ que mereces
se uma discussão mais aprofundada, Oswaldo L_ima Filho chegou 
ao gabinete de Ulysses Guimã.rãe_s_ páia trazer com Sua-palavra 
fluente, com a sua simpatia eSfuiiánte, -algo que significOu para 
illysses e para mim, nesse momento, um toque de motivação a 
maiS pata que prossegüísset.o.os tia vida Pública- o grande Ulysses 
defendendo teses excepcionais para o povo brasileiro, -e eu? na mo
déstia da minha atuação, defendendo aqueles interesses regionais 
com que sé identificam V. Ex•, Oswaldo Lima Filho, enfuri, nós 
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nordestinos que nos acoStumamos a sofrer. a padecer e, sObretudo, Deus. Sim, porque., quando todos concordamos. alguma coisa vai 
a enfrentar as incompreensões do poder central. Neste instante êm mal.-Por iSso a luta dele foi proffcua. Eln seu epitáfio, poder-se-ia 
que intervenho no brilhante discurso de V.~. brilhante e pesaro- escrever tranqüilamente: valeu a pena ter passado por Pemambu
so discurso marcado pela compunção da perda de um grande ami- co, pelo Brasil, Oswaldo Lima Filho. 
go, des<;jo Iev;g A~ solidatiedade ao i>ovo pernambucano que O SR. MANSUETO DE LAVOR - Muito obrigado, Se
V. Ex- representa nesta Casa Essa homenagem, V. &- pode fazê- nador-Ronan Tito. Sua contribuição a este registro em memória do 
la em nome da Bancada do Partido do Movimento Democrático --grande- perilãmbucano Oswáldo Lima Filho é ·aa nia.loi iinportãn-
Brasileiro. da e até_hoS-tocámais de-pertO. _ _ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR-Senador Mauro Bene- V. Ex' me faz lerimiar doís pensamemoo vindos de forites 
vides, agradeço a manifestação -qUe V. ,Ex'l faz em nome da nossa diferentes,-mas bem unidas. Quando V~ Er' se referiu ao amigo 
Bancada do PMDB. Partido a -que por tantoS ano-s pertericeU o De- OsWatdo Lima Filho, lembrei-me desta exPressão que Thomas
putado Oswaldo Lima Filho, alguém que se ligou a essas lutas em Merton gostava de usar: "Deus me livre do amigo que sempre dis
favor das causas melhores e elevadas da nossa região e do -nosso corda de mim, mas Deus me liwe mais ainda do amigo que sem
País. sobretudo as propostas nacionalistas, no_ verdadeiro sentido pre concorda comigo." Esse era o tipo de Oswaldo Lima Filho. Às 
da palavra, defendidas até os últimos dias da sua vida Obrigado, vezes, quando conversávamos com ele no maior entusiasmo, de-
eminente Líder. -- -fendendo pontos de vista comuns, de repente...ele dizia: "N"ao, aí 

Concedo o aparte a V. Ex•, nobre Senador Ronan Tito. eu não estou. Me desculpe, mas não vou nesse cam:iilho." Mas 
O Sr~ Ronan Tito- Nobre Senador Mansueto de Lavor, ao continuávamos amigOs, isto é qiie ê iinJ?Oitante. -

ouvir o pronunciamento de V. Ex"', tive um susto muito grande, O outro é aquele velho pensamento hamido da fonte que V. 
porque não sabia do passamento do nosso querido colega Oswalào Ex* costuma citar, o Evangelho, que diz que a morte não é um fim, 
Lima Filho. Fazendo agora também wna breve retrospecção do re- mas um com~. A mane de OswaldO -~ima Filho tem de ser um 
Iacionamento que tive com o ilustre parlamentar e ex-ministro, começo para todos nós, isto é, o siu exemplo, conforme frisou o 
vejo em qliantas coisas nós somamos. Por Um lado, achamos a sua Sellador Aureo Mello, deve ser deStacado mais ainda neste mo
morte prematura- ele ainda estava forte. Mas, por outro lado. fico mento em que há uma crise real de valores. Entretanto, esses _valo
pensando que Oswaldo Lima Filho produziu muito, deu um teste- res estão latentes; apenas não existe motivaÇão suficiente pal-a que 
munho de vida muito bonito, lutou sempre pelos seus ideais, por venham à tona do processo-que aí está, um processo riquísSiino no 
aquilo em qt:LC acreditava. Fomos colegas na Assembléia Nacional _qual depositamos wande esperança. Por ~. a contribuição de 
Constituinte de 1988. Era impossível falar no tema reforma agrária OswaldOLinla Filho, longe de cessar com a sua morte, deverá in
sem ouvir o Deputado Oswaldo Lima Filho falar de sua experiên- tensific:ar-se a partir de agora em Pernambuco, no Parlamento bra-
cia prática, inclusive cóino Ministro da Agricultura ao tempo de sileiro e em todo o País. -
João Goulart. Quanto ao nacionalismo, ele inclusive dirigiu a -_Na últiina vez. em- que nos enContramos, hi apioximada-
Frente Parlamentar Nacionalista no Congresso Nacional, a qual mente quinze dias. discutimo~ a -respeito dO futriro político de Per-
me Ílliei. Contudo, fica aquela saudade que temos desses comba- nãmbuco, entre outros assuntos, e Oswaldo Lima Filho faloU com 
tentes que têm um ideal, um propósito de luta. Que o.oseu exemplo mWio entusiasmo sobre Um livro qUe cle iria Iãnçar no dia 11 ou 
sirva de inspiração para os jovens pemambucanos e brasileiros. Í2 deste mês, cujo tirulo é "Política Brasileira ·de 194311993 -
Vale a pena lutar. Penso que valeu a pena a luta de Oswald_o Lima Uma Visão Nacionalista". Vamos esperar, com ansiedade, esse H-
Filho. Se ÍIZCnnoS um balanço da vida das pessoas, a exemplÕ do vro1 que_~ to!Jm agola ~- testam~to política_-do Deputado Os:-
que se faz na contabilidade. pode ser até que se diga: bom. mas waldo Lima Filho. 
será que venceu nisso ou naquilo? A luta se justifica pela luta-_ Os~aldo Lima Filho fez uma homeriã.gem a Frei Caneca em 
quando se acredita em um ideal. E valeu a pena para mim i::omo artigo publicado no Diário de Pernambuco do dia 8 de nevem~ 
Parlamentar, como mineiro, Conviver -Corii~Oswaldo Lima Filho. bro, dois dias antes do seu falecimento, que pedi fosse transcrito 
Aprendi muito dele. É claro que tivemos discussões violentas nos Anais do Senado no dia seguinte, portanto, na véspera de sua 
quanto_ a detenninados pontos, mas concordamos plenamente em morte. ~esse artigo. Oswaldo Lima Filho dizia que. se estivesse 
outros. Quanto à reforma agrária,- não lne lem6io- de termos tido vivo, certamente Frei _Caneca seria contta õ D.e<>liberalismo, pauta
discordâncias; no nacionalismo, siM. tivemos algmnas. ·Mas CU até do t<Xio nessa nova política de austeridade ou de recuperação do 
diria que a nossa amizade e o meu respeito pela figura de Oswaldo equilíbrio econômico da América Latina --Brasil~ Argentina, Mé
Lima Filho tenham crescido justamente nesses momentos em que xico, Chile, etc. Ele diz que, mais do que nunca, é preciso reavivar 
discordamos. Que fnmezal Que altivez! Que determinação! Só os a meniória de Frei Caneca; e pede ·a-Miguei Arraes, Governador 
verdadeiros .idealistas podem assumir a postura que ele sempre as- eleito de Pernambuco. que invocou o exemplo de Frei Caneca nos 
sumiu aqui dentro: não tinha vergonha das suas idéias, -e, S:iiri,-Or- discursos de campanha. que promova por diversos meios o Cl:!lto 
gulho; não tinha descanso, lutava sempre. Esta Casa -perdeu um da me~ória desse grande homem, seja republicando seus livros, 
dos seus grandes Parlamentares, e eu perdi um colega; mais do que seja instalando seu retrato nas escolas ou erigindo um monumento 
isso, perdi um amigo, um inspirador. Por isso peço que leVC aci- Do local do seu s-acri:ficiO. Como afirmoú o erisaísta Franklin de 
povo de Pernambuco um grande abraço. Oswaldo Lima Ftlho Olivel!a--;-"ciS povás que não cultuam sua história são--obrigad_ó_s -a 
cumpriu sua tarefa. lutou bravamente. _Que os jovens. nesta corrida vivê-la novamente". - - -
de bastão que é nossa vida, a vida de um pafs, a vida de uma na- A mesma proposta que Oswaldo Uma Filho faz a respeito 
ção, que se constrói através dos tempos, não deixem o bastão de de Frei Caneca, ele que era um discípulo das idéías libertárias, de
Oswaldo Lima Filho cair. Conclame, nobre Senador, os jovens de mocráti.~ nacionalistas de Frei Caneca, ele também a merece 
Pernambuco a seguir o exemplo desse homem, lutando pelos seus -agoi-a, assim conio merece que lhe sejam· atribuídos ps mesmos 
ideais. Para mim: valeu a pena ter sido colega de Oswaldo ,Uma versos. de autoria de Frei Caneca. que ele reproduz.. c:omo um lelt
Filho. Tenho certeza de que, para o Brasil, a sua vida não foi, de motiv, em seu artigo .:... e com os quais encerro o meu pronuncia
maneira nenhuma, uma página em branco; muito ao contrário, foi --niento: -- - -
uma página de luta, uma página de muita controvérsia - graças ã-- o patriob não morre, 
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vive além da eternidade, 
sua glória. seu renome, 
são troféus da humanidade. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor, o 
Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da P!es!fiên:cia,que é 
ocupada pelo Sr. Jacques Süva. -

Durante o discurso do _Sr_. Mansueto de Lavor, o 
Sr. Jacques Silva deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Aureo Me/lo. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Concedo a palavra 
ao nobre Líder Senador Mamo BeneVides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE.- Pronuncia o 
seguinte discurso.) --Sr. Presidente, sr-s e Srs. senado~_, aó iniM 
ciar-se a presente Sessão, o nobre Lídet dÕ -PT~ Senador Eduardo 
Suplicy, ocupou a tribuna e. com o brilho habitual, se reportou às 
eleições reaJ.izadas--ontem, em segundo turno, em todo o País, 
mencionando, de forma explícita. a vitóriã. de dois candidatos da 
sua legenda: o Gõvemad9f !fe B~íliae o do Espííito saD.fii __ _ 

Neste instante, Sr. Presidente, desejo conta,r com a atenção 
dos Srs. Senadores para realçar a performance do meu Partido, o 
PMDB? durante as eleições que, no dia de-ontem,. ti vetam lugar em 
17 Unidades Federativas e aqui na Capital da República. 

Naturalmente, ao fazê-lo? teria de rejubilarwme com a vitória 
de seis companheiros da maior expressão nos qUadros partidáiíõS e 
identificados com as causas coletivas. São eles: Antônio Britto, no 
Rio Grande do Sul; Paulo Afonso Vieira. em Sãnta Catarina; Franw 
cisco Moraes de Souza, o popular "Mão Santa", no PiaUí; Maguito 
Vilela. em Goiás; Valdir Raupp, em Rondônia; e o nosso Colega 
de Bancada no Senado Federal Antonio-Mariz, que terá a imensa 
responsabilidade de dirigir os destinos da gloriosa Paraiba. 

Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores, esses seis companhei
ros somar-se-ão a três outros igualmente prestigiosos: Senador oa.: 
ribaldi Alves Filho, que se elegeu Governador do Rló __ Gl-ande do 
Norte no primeiro turno; Senador Wilson Martins, preferido pelo 
povo do seu Estado, Mato Grosso do Sul; e nosso Colega Senador 
Dfva.ldo Suruagy, que. com votação proporcionalmente ex:traordi
nária, elegeu-se Governador do Estado de Alagoas no primeiro 
turno. 

Portanto, o PMDB contribui coi:n nove novos Govemadow 
res, para, no contexto da vida pública brasileira. pugnarem, de for
ma infatigável, pelo desenvolvimentO dessas Unidades Federativas 
e para, sobretndo, nurni visão rrnriS globalizada, trabalharem ·em 
favor do desenvolvimento nacional. 

Se nos reportannos à vida pública de cada um dos Governa
dores agora escolhidos. vamos encontrar, por exemplo. Antônio 
Brino;-que desempenhou, de fonna exemplar? a fun·ção de Minis· 
tro da Previdência, projetai:ldo-se como um adnünistrador dos mais 
probos e competentes; em Santa Catàtiha, titmi jovem liderança, 
como Paulo Afonso Yieira. qUe disputou com aqriela brava Parla
mentar,. a Deputada Angela Amin, voto por voto, a preferência do 
povo catarinense. - -_ 

No Piauí, Sr. Presidente, V. Ex• bem o sabe, o eleitorado 
preferiu um líder popular autêntico:o co-ni Um aCervo iméitsode Ser
viços prestados- ao povo daqUele Estado nordestino, o médico 
FrancisCo MÕiais de Souza, o conhecido Mão Santa. que surpreen· 
deu os círculos políticos riacionais, gaiantindo uma .posição muito 
boa no primeiro turno e, agora, a vitó:ria-c:OD:sagraaota no segundo 
turno, ontem realizado em várias Unidades da Federação. 

Além -deles, aqui em Goiâs, nõ Centro-Oeste, o jovem vice· 
Governador Maguito Vilela, que exercera também o mandato de 
Deputado Federal, foi o preferido do povo de CJ?íás, disputando -

ali também - com uma mulher ootável, a Deputada Lúcia Vânia, 
que, transmi~do mensagem-modernizante, capitalizou um contin
gente expressivo di vOtoS na-disputa realiZada durante o dia-de on· 
tem. 

Eu teria que mericionar, de forma páiti.Cb.lai, á fígurã ex
traordinária do Senador Antonio 1\.fariz, candidato ao Governo da 
Paraíba, que, inicialmente, sendo desfavorecido por pesquisas que 
então se anunciavam, superou-as com sua pregação, sua- mensa-

- gem, suas idéias e, sobretudo, com a sua conduta ilibada na vida 
puôlica brasileira. elegendo·se ontem magistralmente. O EStado da 
Parmôa já projetara nacionalmente essa grande figura de homem 
público, ·que é o Senador Humecto Lucema, Presidente do Senado 
e do Congresso e uma das legendas do nosso Partido, pela sua te
nacidad~, Õ~stinação, c-ompeiência e, sobretudo, pé"lo seu espllito 
público, que aqui e ali se pretende atingir. Mas -s~ Ex- :Pair.i acima 
de todas essas incrcpações insidiosas, para trazer, novamente, mais 
um mandato de Senador e colabOrar, decididamente~ para -que-An· 
tonio Mariz realize uma administração das mais fecundas à frente 
do Estado da Parillba .. 

Portanto. Sr. Presidente, Senador Ameo Mello, não poderia 
dispensar-me, como Líder do PMDB, de vir à tnbuna do Senado, 
na tarde de hoje, para ressaltar este feito significaD.vo: o PMDB 
contribuindo para a vida pública brasileira com Goveinadores de 
Estado; sãQ_ nove_ companheiros dos mais ilustres, nos quais depo;. 
sitamos as nossas esperanças de que realizem um trabalho promis
sor em favor das respectivas comunidades. 

O Sr. Ronan Tito- Concede-me V. Ex• um aparte? 
. O SR: MAURO BENEVIDES- Ouço V. EX' cOI'n prazer, 

nobre Senador Ronan Tito. 
O Sr. Ronan Tito- Caro Líder, nobre Senador Mauro Be

nevides, dia de eleição é dia de festa. Muitas vezeS, nO Congi"esso, 
vejo membros da imprensa à cata de notícias. E eles têm razão- de 
vir buscá-las aqui. V. Ex• já observou como osjotnaíS~SãQllfsípi
dos nos recessos parlamentares? O Coogres-so é que lhes dá tem
pero. Mas, às vezes,. -o jornalista vem questionar JX>r que ·ilão tem 
quorum e onde estio os Parlamentares. Para a democracia, não 
existe nada_ mais importante- perdoe-me por ser agora o profeta 
do óbvio- do-que a eleição. E o povo'? O povo, muitas vezes sem 
erudição, pois não teve oportunidade porque o Estado lhe negou 
acesso maior às escolas, no entanto, na sua-sabedoria extraordiná
ria, em cada eleição nos dá uma IiçOO. Nós, do PMDB, Udef Sena
dor Mauro Benevides, tenios a obrigação de nos sentarmos- agora; 
auscultamos o povo e fazermos como o índio no Canto do Guer
reiro, de Gonçalves Dias: colocarmos nossos ouvidos não no 
chão, como o_ índio fazia para ouvir o tropel, mas lio peitO do 
povo. Houve alguns fatos que, de maneira nenhmna, engrandecem 
a democracia. O Presidente da República, que deveria ser um ma· 
gistrado presidente destas eleições. como foi no caso ·do Estado 
que V. Ex• representa tão _bem aqui, neste Parlamento, lançou dois 
míriistrós da maior importânCia,- sacou..:-oS do Seu-Estado para pro
duzir lá uma eleição ao seu gosto e ao seu paladar. Tivemos algu
mas coisas :ainda a lamentar, como por exemplo o derrame de 
recursos na Paralôa. V. Er acaba de falar do nosso cole_ga Humec
to Lucerna,. que, massacrado pelo poder econômico? mêsmo assim, 
ao final teve sua vitória. Houve uma denúncia Sobre a utilização 
das publicações do Senado Federal, como se isso fosse clã. esfera 
da Justiça e não do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é que 
determina o que pode, o que-deve e o que não deve ser impresso 
no seu Poder, neste que é o Poder maior da democracia Temos a 
obrigação de nos sentannos- já militamos b.<í_riluitos anos, desde 
o antigo MDB - para auscultar novamente o povo. O PMDB tem 
uma pbrigação muito grande para com o povo brasileiro- talvez, 
mercê da sua história, de seus sofrimentos; de lutas do passado; 
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quem sabe, em razão, também. da sua luta ctiuturna para a constru
ção do estado democrático que, muitas veZes, pretendem os inte
lectuais desconhecer, mas o qual o povo, na hora "h", reconhece. 
V <;ja V. Ex' o resultado desta eleição. O PMDB teve contra ele um 
plano, sacado de última hora. que estava pronto em jtmho do ·ano 
~. quando a inflação estava em tomo de Z7%. A revísta Iii
toE disse: .,0 Plano está pronto! há ser colocado agora ou às vés
peras das eleições." Foi O que aconteceu. Seln diJ.Vida nenhUma, o 
plano produziu um resultado eleitoral e não tivemos mna oportuni
dade; não estávamos casados com o plano. Então, na eleição para 
Presidente da República, tivemos uma frustração mutto grande, 
embora houvéssemos apresentado, sem dúvida alguma, o melhor 

·candidato. Porque Orestes Quércia fez_ de São Paulo o __ primeiro 
mundo~ pelo seu tiabalho e pela sua competência como a.dmiriis
trador. Tivemos também a intromissão indevida - repítci- da Pro
cmadoria da República, que denunciou, às vésperas da eleição, um 
fato ocorrido há seis anos e meio. E depois de produzir o efeito po
lítico que produzíu. O Tribunal foi então julgá-lo, e todos sabemos 
o resultado. Não havia substância na denúncia. mas a denúncia era 
política e produziu os efeitos políticos. Apesar de tudo, nobre Se· 
nador, fizemos., como disse muito bem V.&-, 09 governadores, 
110 deputados federais e 21 ou 22 senadores.. A responsabilidade 
do PMDB é muito grãnde diante da Nação. Por isso, creio que o 
nosso Presidente, o honrado Deputado Luiz Henrique. que teve 
uma votação consagradora no seu Estado e a vitória pari Governa
dor do Estado, vem engrandecido de lá. Deve convocar o P.MDB, -
o seu Conselho Nacional, não só para decidir que caminho tomare
mos, mas também para voltar, como disse, a colocar o ouvido no 
peito do pOVO brasileiro, para que-possamos cOntinuar a Sel' dignos 
da representação que o povo btasileiro nos confere. O PM:i:>B siüu 
enriquecido e engrandecido, apesar de todos os pesares. E isso 
deve-se, sem dúvida alguma, ao trabalho do seu diret6rio, da sua 
executiva e da sua bancada no Congresso Nacional. Há homens 
como V. Er- liderando a bancada, colocando o PMDB numa posi
ção de independência e de seriedade, mas numa posição sempre de 
debater, de discutir, de ouvir e de colabOiar CO!ll aquelas coisas de 
maior interesse para o País. -Portanto, V. Er e um desses pilaxes 
sobre o qual se assenta o P.MDB; por isso, parte dessa vitória per
tence a todos n6s do PMDB, mas V. Ex• merece um quinhão 
maior. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Muito grato a V. Ex", Se. 
nador Ronan Tito,_ pelo seu aparte, sobretudo pelas abalizadas con
siderações que teceu em tomo da realidade política brasileira e da 
presença marcante do nosso Partido, o P!\1DB, que, meSmO diante 
do malogro da campanha presidencial, quando o nosso candidato 
Orestes Quércia se posicionou eleitoralmente muito aquém âa den
sidade política do nosso Partido e do seu prestígio pess~. mesmo 
assim, o PMDB conseguiu eleger a maiór_bancada na Câmara dos 
Deputados, no Senado Federal e, agora, se apresenta com nove go
vernadores de Estado, todos dispostos a defender as teses do nosso 
Partido_ e, acima delas, os interesses do povo brasileiro. 

Estou absolutamente certo de que a minha presença neste 
instante, nesta tribuna - tribuna que tantas e seguidas vezes ocu
pei, a partir de 1975, quando aqui cheguei naquela leva de Secado
res que traziam consigo ·o compromisso maior, que era o de 
batalhar pelo restabelecimento· da nonnalidade político-institucio
nal no País; nós~ que tiveinos realmente o privilégio de assistir nes
ta Casa, pontificar naquela tribuna. um líder do estofo moral ~ da 
grandeza humana inexcedível de Paulo Brossard, ãgora mesmõ 
aposentado no Supremo Tnõunal Federal; quando ouvimos Mar
cos Freire; quando ouvimos tantas outras figuras de expressão, ·m
clusive o Presidente Itamar Franco, pois subimos juntos a rampa 
do Congresso Nacional naquele l 0 de fevereiro de 1975-, é exata-

mente para render homenagem àqueles que. ao longo do tempo, 
ajudaram a construir esse MDB, o MDB de ontem que é o PMDB 
de hoje. Sobretudo, aquele homem que, não estando mais entre 
nós, continua ser para os peemedebistas uma permanente inspira
ção; qu-e é o ~ Ulysses GuimarãeS. a(nadO de C:luem enfrentei 
4mfas bata_lhiS: na Comissão Executiva Nacional, eu como Tesou
reiro_do_Partido e ele COillQFre_sidente da agremiação; na Assem
bléia Nacional ConstitUinte, ele Presictenie e eu como um-mõdesto 
1 o V ice-Presidente. 

Lembro-me,~ainda, Presidente Aureo Me))o, que nessa ca
deira à esquerda de V. Ex", quando aqui se apreciava a Proposta de 
Emenda CQI1Stitucional originária da Câmara dos Deputados, insti
tuindo o PaflamentariSlD(} no país, __ quis homen~. na singeleza 
de um convi~ ao cair da tarde de uma sessão desta Casa.· o nosso 
Presidente Ulysses Guimarães, para que tomasse assento à Mesa e, 
na simplicidade daquela homenagem, nós pudéssemos reverenciar 
a sua luta, o seu traballio obstinado~ a sua aru.ação brilhante em 40 
anos de vida pública neste País. _ 

Portanto. neste instante. quero reportar-me a este fato, à 
eleição de seis governadores do PrviOB, ontem, naquela competi
ção renhida, assistida, projetada pela televisão. Esses seis se soma
rão aos três já eleitos no primeiro turno, representando, portanto, 
nov~ governadores, que, certamente, estarão sempre posicionados 
para servir ãs grandes causas naciOnais. A todos eles, Sr. Presiden
te, e sobretudo ao povo 4os respeCtivos Estados. a homet!'lgem 
que presto neste-jiJstante OOrilO-Uder do PMDB no Senado Fede- _ 
mi. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Me!Io) - A Mesa se associa 
plenametite às palavras de V. Ex,•, bem como às palavras proferi
das pelo senador Mansueto de Lavor a respeito do passamento do 

• nobre Deputado Oswaldo Lima Filho. (Pausa.) 
A Presidência dispensa na presente _sessão o período desti

nado à Ordem do Dia, nos tei:tnos ·ao art. 174 do Reg~ento Inter-
no. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao eminente Senador Ronan n-ro.-- ~ 
O SR- RONAN TITO (PMDB-MQ. Pronuncia o seguinte 

discurso._ Seln revisão do orador.) -Sr. Presidente. sr-s e Srs. Se
nadores, toda vez que ficamos por um período muito-longo, aqui, 
no plenário do Cottgresso Nacional, ou do Senado Federal, corre

--mos o risco de proferirmos discursos, às vezes, bonitos, profundos 
e bem estudados. I!Jas taml?éi:n podemos correr o risco de divor
cianDo-nos .de nossa realidade. 

EstoU ViDciO das bases. Minha região é agrícola, e- a grita 
dos agricultores é muito grande,_ não s6 pelo retardamento da esta
ção _chuvosa. mas também pela questão do atraso na liberação dos 
recursos de cu~teio para o plantio. Já está virando lugar comum. 
neste País, cada vez que os nossos técnicos, que -alguns chamam 
de tecnocratas, outrQs, pedantocratas, esboçam mn projetO muito 
bonito. recheado de números. baseado no tecnicismo da questão da 
base monetária, expansão da moeda, expansão de com~ te~
do conter a questão do ímpeto das compras, iniCialmente, para se
car ou diminuii- a base monetária. 

Antes de vir para cá, tive o cuidado de dar uma estu4ada na 
base monetária de junho até 6oje e constatei qUe não houve, Sr. 
Presidente, neDhum aumento substancial da base monetária; NãO 
acredito _gue, i:nesmo que as autoridades, neste instante, determi
nassem a liberação de recursos para financiamentos agrícolas, essa 
expansão pudesse chegar ao ponto de trazer aquilo que Os econo
mistas, normalmente, cham~_ de água, muita áglla iúi base mone
táriã. ou seja,-base: ~onetáiia úmid~. . - . - -

"CoDvl:rsando com pessoas ao :S:3nco--go Brasil, o agente fi
nanceiro __ deste País para ã questão da agricultura -do Centro·Sul, 
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pois que nao dísporrios_ do Banco do Nordeste nem do BASA no 
Centro-Sul, cheguei a uma conclusão p(;ssoaf.:: e posso até estar 
enganado: até agg_ra__nãQ_furam_liberados _25% do total prometido 
por S. Ex- para esse ano agrícola. 

DisSe o Senador Fernando Hemique Cãrdoso, agora eleito 
Presidente da República, que uma das Pastas mais importanteS -dO 
seu Governo será a da Agricultura. Todavia, a continuar a torneira 
de financiamentoS para-a nossa-ãgricultura da maneira que está, 
pingando para não dizer secando, eu poderia dizer que o Ministro 
da Agricultura do próximo Governo terá qú:e- administrar nova
mente importação de produtos primários. cesta básica, que temos 
condição sobejâ de -produzir sem COncõrrêil.cia coin qualquer país 
do mundo; porém, precisainos de um insuma extraordiniri.o, que é 
o recurso para o plantio na data certa.. Houve um atraso na estação 
chuvosa. Vamos ver se as autoridades, agora. sensibilizadas com 
isso, hberam algum recurso - e repito: até agora não chegamos a 
25% da quantia determinada pelas autoridades monetárias, que-sé
riam suficientes para o financiamentõ, ou o plantio. ou o custeio 
da nossa safni Se conversarmos com. um diretor do Banco doBra
sil ou mesmo com um técnico da Receita ou do Ministério da Fa
zenda. eles irão afirmar que todos os microprodutores já foram 
atendidos. 

Primeiro, os micioprodutores. neste País, são muito poucos, 
pois já foiam Praticamente dizimados por essa política suicida que 
tivemos em 1.1ln-passado recente. O golpe final foi dado no chama
do Plano Collor n. quando os tecnocratas novamente realinharam 
os débitos dos agricultores com a correção plena de 73.22%, e a 
correção do preço mínimo foi para 42%. Nesse período, já tínha
mos uma defasagem de 30%. Isso não s6 descapitalizou a agricul
tura, como também acabou com os microprodutores. 

Gostaria., portanto, de esclarecer a V. Ers o-que é o micro
agricultor ou o microprodutor. 

Para mim não é micro, mas mico, Visü>=-que· a Situãçao em 
que se encontram os nossos microprodutores é para morrer de 
fome e de raiva Os nobres Senadores Mauro Benevides e Carlos 
Patroclnio- não selão capazes de me infonnar~ de pronto, qual o li
mite para que o produtor seja classificcido-comO IniCi"ó, -ou sejã., 
qual o valor da sua produção. O indivíduo que produzir R$ 18.001 
(dezoito mil e mn reais) jã é considerado um médio produtor. Quer 
dizer, o sujeito que tiver mna cabra e ordenhá-la toda manhã, du
rante um ano, terá wria produção superior a esse valor. Assim sen
do, não poderá ter seu financiamento atendido. 

Certã. vez. nã. Comissão .de Assuntos Econômicos, houve 
um debate muito desagradável com alguns Parlamentares desta 
Casa e com o Líder do Governo, Senador Pedro Simon, nleu Cole
ga de Bancada e amigo pessoal. S. EX' indagou-me que tipo de 
agricultor estaria eu defendendo. 

No Brasil, não -sei se por invenção da politica ou da mídia, 
existe uma certa louvação ao pobre, ao pequeno, uma exaltação 
dos derrotados e, principalmente, dos fracassados. Ao contrário de 
outras nações, onde os seus heróis são exaltados justamente por
que fizeram grimdes coisas, aqui, por--exemplo, ser-o maior produ
tor de soja do mundo. ao invés de ser _u;n galardão, na verdade, 
fere alguns brasileiros. --·-----~-- -

Até brinquei com o Senador Pedro Simon, na época, afir
mando que o problema, então, não é o que se proc:fuz, mas o quan
to se produz. Assim sendo, o rnicroprodutor de maconha deve ser 
apoiado, enl:j,uanto o grande produtor de fdjã"o e arroz deve ser eli
minado. Será que cada um de nós, que ainda temos o hábito de oo
mer, antes de colocar o arroz, o feijão, o ovo e: .a carne no prato, 
vamos questionar se a origem do alimento advém de mn grãnüe, 
médio ou microprodutor? Porque, se for de mn grande produtor, 
não iremos comer. Que balela! Isso é inaceitável._ 

Nobres Senadores, o· que a Europa gaSta em -subsídios à 
agricultura para manter aqueles homens no campõ ascende à cifra 
de US$ 332 bilhões. Ninguém é cáj>.Z de ~me inforni"ar quais São e 
em quanto montam os subsídios à a.gôCUltuia Deis Es~ Unidos 
da América, que abrange até o óleo diese~ a energia elétrica, tudo 
que é utilizado pelos agricultores. Em nosso País, a agriculnira é 
penalizada Se o atrevido do agricultor ousar se transformar em 
granâe produtor, ele é visto como um pária. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouVí ainda há pouco· do Se
nador Mansueto de Lavor que um povo que não cultua a sua His
tória tende a repetir os seus próprios Crrós. Em todos Os planos 
neste País, elaborados- pelos nossos tecnocratas, há uma política 
eminentemente mOnCtarisfã. Deixam- de _liberar recursos _para a 
agricultma e, em segu~. ocorre a -iiD.poftãÇão de alimentos, es
cândalos e uma CPL esta constinúda para saber quais as pcissoas 
que se locupletaram com-essa importação. QuaiitâS vezeS-o Seria
dor Mauro Benevides já Viu isso, riesta Casa'? QlliuttaS -veZeS já 
participei disso aqui'? Mas que repetiménto bisonho, Sr. Presiden
te! 

Senhor Presidente da República, Sr. Presidente do Banco do 
Brasil, Sr. MiniS.tro-'c;la Fazenda- al4ís, -toda vez que vejo esse Mi
nistro da Fazenda falar, tenho a iril.pressão de que não é ele qUem 
está falando, --pois parece- um boneco de ventríloquo -, é hora de 
plantar, o tempo nãO espeTa. Ou liberamos os recursos para os 
agricultores descapitalizados ou não teremos o _que Conlei. Depois, 
a fome _grassa e vamos ter, então, os -caridoso~ para iiilportar ali
mentos e distribuir cestas. Quousque tandem, Catilin.a, abutere 
patientia nostra'? Até quando, Catilina, vamos agüentar ver este 
fihne? Já vi esse filme dezenas de vezes, Sr. Presidente. Não gos_
tei nem da primeira; agorâ, fll:ãr assistindo a repetições bisonhas e 
aos mesmos discurso"s enfadonhos desses -pedantocratas metidos a 
"Phdeuses" ... pelo amor de Deus! 

O Sr. Carlos Patrocínio- V.Ex"me permite um aparte? 
O SR. RONAN TITO- Co!Xl muita honra, ouço V. Ex•. 
O Sr .. Mauro Benevides- Antes de V. Ex• conceder o 

aparte ao nobre Senador Carlos Patrocínio, periOita-me dizer que 
V. Er poderia prossegüir na catillnária e chegaria à fra:Se-Segui:ilte: ~ 
"Até quando, Catilina, esse teu furor vai nos ilUdir"? 

O Sr. Carlos Patrocínio - Nobre Senador Ronan Tito, V. 
Ex•, mais uma vez, fere ·um assunto de importância fundameni:ai 
para o desenvolvimento de noss_o País. Ainda há pouco, assistimos 
e participamos da pugna para eleição do Presidente da República, 
que escolheu como símbolo de sua campanha os ciriCo dedQs, dos 
quais um representava a sua grande mera de Governo; que é a agri
culnua Penso que esse Governo que deverá se-instalar no próximo 
dia lo de janeiro de 1995, entrosado como está com o atual_oc;u
pante do Palácio -do Planalto, efeti.Varileilte já a.even.aler tomado 
providências no que concerne aos recursos destinados à agricultu
ra. V. Ex•, conhecedor profundo da matéria, esClarece que até ago
ra ainda não foi repãsSado maiS dO que-u..m quãrto daqUeles 25% 
propostos para a agricultura. Não sei se São Pedro está ajudando, 
mas me parece que sim, pois até agora o períOdo de precipitação -
das chuvas não começou e, portanto, ainda há tempo para se plan
tar neste País. Mas o GovernO descobriu que, mais uma vez, não 
possui oS recursos que gostaria de destinar à agricúltu:ril.. e está ten.: 
tando utilizar os recursos do tão famoso F AT, que tem servido 
para tantas coisas neste País, inclusive para pagar hospitais conve
niadds, que passam 2, 3 e até 4 meses sem receber, e assim por 
diante, nobre Senador Ronan Tito. _ - -

O SR. RONAN TITO- E para fmanCí.ãr grandes empresá-
rios ajurós subsidiados. _ --

0 Sr. Carlos Patrocínio- Entendemos que uln país com 
as características do Brasil só poderá desenvolver-se através da 
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agricultma, através de grande produção de alimentos. Temos como V. Ex• nesta quarta·feira, no PlJmário_ dQ Senado Fedêral. Espera
exemplo disto outras nações, coiilt> a Cbinã, os Estados Unidos e a mos que Deus ilumine as mentes dos nossos fururos mandatários, 
ex-União Soviética. Além disso, paralelamente à destinação dos para que, de uma vez pof todas, a agricultura seja olhada com o 
recursos devidos à agricultura. temos que resolver, de uma vez por ~ido respeito em nos_so Pais. - - -
todas, o problema da politica agricola -em -iiosso País, que não exis- - O SR. RONAN TITO- Agradeço o seu rico aparte, nobre 
te. CreiO-que es-tá rio Senado Federal' o tãO propalado e discutido Senador Carlos Patrocínio. V. Ex' tocou a corda fundamental do 
Decreto Legislativo n° 383, e talvez o Senado Federal esteja per- asstm.tO quando disse que este faís não tem- uma política agríc~la 
dendo ama boa oportunidade de discutir isso, de apertar o Gover- Ele não tem política agrícola, não tem política agrária_ Por 
no e de procmar implantar de uma vez por todas uma política isso; às vésperas de todas as safras ouvimos- dízer que 11 o Governo 
consentânea com as necessidades do nosso País, ou seja, que sub- vai liberar recursos para a agricultura". Por que o Governo tem que 
sidie, dentro cf:as nossas possibilidades, a agricultura. O Governo liberar recursos? Porque não existe no Orçamento, na política agrí-
que deverá tomar posse está alardeando que vai haver toda a con- cola, uma parcela destinada a isso. -

· dição necessária para que possamos colher noventi milhões de to- Senador Carlos Patrocír!!_o, y. Ex"' possivelmente já ouViu 
neladas de grãos. Devido ao atraso no repasse dos recursos. já -e-stá centenas de vezes, nos meios de comunicação, que o GoVerno vai 
chegando à conclusão de que não serãO rióventa milhões de tonela- liberar reqirSOS para a agricultura. Mas nunca~_ ouviu dizer que os 
das, serão, quem sabe, oitenta milhões de toneladas de grãos. Mas · agricultores estão pagando. 
não estou vendo ninguém plantar~ Além do mais, nobre Senador Na verdade, a liberação ·dos recursos se faz por um tempo 
Ronan Tito, existe agorã o CAI:>IN, do Banco Central ou d() Ban- muito pequeno, porque a agricultura ainda é a indústria mais rápi
co do Brasil. que é o cadastro daqueles que estão inadimplentes da, a que tem o ciclo mais rápido - com seis- meses, obtém-se re-
com o Banco. E ali estão inSeridos muitos_ dos produtores rmais, sultado. _ 
quer grandes, quer médios, quer pequenos- como V. Ex"' bem fri- Senador Carlos Patrocínio, V. Ex•-pode" obOOrvar,- pÕde 
sou, é difícil até estabelecer os parâmetros para dizer quem é mé- comp~ os números. V. Ex" vai verificia:r que-cada vez que se li
dia, quem é pequeno, porque o pequeno, então, parece nerit existir:- beram recursos - não §C:i quanto, digamos que 2 ou 3 bilhões de 
Há agora -esse famigerado CADIN, e quando os recursos saem o reafs - para a agricu1tt.tra, eles retornam em fonná de produção, 
cidadão nãó põde ter acesso a eles, _porque as instiruições de crédi- ac;:rescidos sempie de 20 a 25% da liberação inicial. Mas nunca 
to do nosso País destinadas principahnente à agricultura nã_o po- -ninguém diz ·que os agricultores estão pagando absolutainente em 
dem repassá-los aos inadimplentes do setor rural~ que são quase dia e, por_isso;· o -~eira está à dispOsição deles. Isso·;porque não 
todos. Estamos, nobre Senador Ronan Tito, mais uma vez vendo há política agrícola, não há um fundo para a _agricultura neste País. 
passar o tempo do plantio. Parece que São Pedro está ajudando o EntãÕY ficmUos Vivendo da generoSidade espasmódica dos gover
Brasil. está esperando, porque o tempo das chuvas ainda ~ão çhe- nos. Aliás, a palavra espasmo serve bem para definir a situilção do 
gou no Brasil todo; o meu Estado, por exemplo, tem uma precipi- Brasil, que viVe espasmos de crescimento, espasmos de recessão, 
tação regular, é um Estado onde chove muíto; chuva, graças a espasmos de inflação, espasmos de contenção. -TemoS de parar 
Deus. nunca foi problema para nós, mas este ano ainda não Choveu com isso, Sr._ Presidente. Precisamos institucionalizar o País, erga
lá; quem vai plantar está com a terra preparada espenuldo exata- nizá-lo. ter planos para ele. 
mente a chuva. Portanto, V. Ex-. que durante todo o seu-mandato Outro dia, alguém comentou comigo: .. JUstiça seja feita, 
procurou trabalhar com denodo em prol da agricultura brasileira, você não quis Se carididatar e tem toda a razão de não fazê.. lo, por
em prol dos trabalhadores do campo, mais uma vez fere e chama a que, na verdade, o Congresso N~onal_rendeu muito pouco." 
atenção para um aspecto de transcendental importância: é neCessa::. - - CofuO funciona o Congresso Nacional em qualquer país presiden
rio que o Governo de Itamar Franco ainda possa arranjar recursos claliSta? Da seguinte maneira: o presidente tem um projeto ou uma 
doFAT, ou de onde quer que seja, Cjue o Banco do Brasil encontre prOpoSta de -Governo; cria-se, então, uma Bancada para defender 
uma maneira de fazer com que os agriçultores brasileiros, os pro- e~a proposta e outía que se Opõe a ela. 
dutores do cam~ em nosso País, possam sair desse ~ôtD.odo_ ca-_ ~ _Qual é a proposta do atual Governo? Não há proposta. Não 
dastro de inadi.m.plência. Acredito. nobre Senador Ronan Tito? que havendo proposta. não há bancada; não havendo bancada. não há 
o momento é muito importante na vida do Brasil. Estamos saindo oposição; não havendo bancada de apoio e de oposíção, não há 
de uma eleição e aqueles que niais conhecem a hist6ria da Repú- Congresso Nacional. Isso é claro f:C)mo água! 
blica, os planos que já foram implantados em nosso País, como V. Sr. PrCsidente, Srs. Senadores, sou autor do art. 3" das Dis
Ex'", sabem que nunca houve tão grande oportunidade de se fazer posições Transitórias da ConstituiÇão de 1988, que previa a revi
um bom GovernO, de se consertar o B-rasil de uma vez por todas. são da Constituição. O Uder do Governo veio aqui à tribuna e 
O Presidente Fernando Henrique Cardoso ganhou as eleições no 1 • -~se que, embora soubesse que ela deveria ser feita, tinha medo. 
turno, e. agOra, foram eleitos cinco Governadores wnbilicalmente Compulsem:-se os Anais. Eu até daria a esse discurso extrnordiná
ligados a S. Er, porque do PSDB; e quase todos os outros Gover- rio do Líder do Governo no Senado-Federal o título irretOcável de 
nadores eleitos em nosso País, como, por exemplo, o do EstadO de _ -- -,'Eu tenho medo! Este Governo tem medo!" 
Tocantin;, deram apoio a Fernando Henrique Cardoso. Então, há " " Um país de 150 milhões de habitantes e com 8 milhõey e 
um campo muito vasto e fértil onde se Poderá resolver esses pro- 5()()-.n:lll guilômetros quadrados, que nasceu com o destino de ser 
blemas que vêm atormentado principalmente a classe mais sofrida grande, no entanto, tem um Governo que tem medo? tem um Uder 
do nosso País. Temos que pensar qUe- chegou a vez da agricultura. que tem medo. Onde vamos parar? 
Mas não tenho visto, na chamada equipe econômica do Presidente Não temos _uma política agrícola. Aliás, não temos política 
eleito, Fernando Henrique Cardoso, alguém que seja-muito simpá- nenhuma. Não temos uma proposta de Governo. Qual é o objeti:Vo 
tico à agricultura. Não tenho ouvido dizer qual será o prováVel Mi=-- deste q_overno que aí está? Exaurir os seus dias? Sua Excelência o 
nistro da Agricultura do nosso País; qUero acreditar que esse Senltor Presidente da República anunciou que estão faltando ape
homem terá muita vontade de fazer com que, efetivamente, esté i:r.as 45 dias-para deixar a Presidência! E dal'? 
Brasil produza. Portanto, Senador Ronan Tito, receba os meus Tem ãlgurnas coisas a ma4. Sr. Presidente, que gostaria de 
cumprimentos pelo assunto, muito oportuno, trazido a debate por apontar. Sem uma polftica cruribial, sem uma política fiscal, ape-
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nas com uma política monetária, este Plano ruirá. Não sou profeta 
do caos, não sou pitonisa. mas gostaria de alertar, potque Econo
mia, a que muitoS dão foros de uma ciência tão complicada e obs
cura, não é nada disso. Economia vem. do latim oeconomia, que 
quer dizer despensa, lugar onde se guardam mantimentos. 

Não existe economista mais competente do ·que as donas-de 
casa; é provimenl:õ~ A Ciência Econõmi.Cã.. Sr. Presidente., é tão 
burra que s6 tem duas parcelas: deve e haver. E qualquer país que 
se pretende sério, para estabelecer econo~ precisa de um tripé: 
política monetária, política fiscal e política cambial. Mas o Líder 
do Governo tem _medo_; o Governo tem iD.edo. T~ um Cipoal 
tributário que não pode ser chamado de legislação fiscal Quantas 
leis, taxã.S C tributos temos? Cem? 

Certa vez, lves Gandra Martins. um grande tnOutarista de 
São Paulo, foi convidado para fazer uma palestra sobre a questão 
tributária brasileira. E, na noite anterior, foi listando o número de 
tributos e taxas e chegou a Cinqiíenta e oito'. Certo dia. alguém lhe 
disse: "Um País que tem cinciüenta e oito _tnõiitos. como o senhor 
mesmo disse, Dr. lves Gandra. .. " Ele respondeu: .. Não disse que 
tem cinqüenta e oito, eXisfe:r:ri mais de cem! Consegui listar cin
qüenta e oito tributos, às vésperas de uma palestra que deveria fazer!" 

Poderíamos sintetizar isso coino 1liil i::ipoa:r ílSCal num dos 
países que mais tributam no mundo, mas que menos arrecadam. A 
Argentina está arrecadando 32% e a Méxfco 30% e ó Brasil, 22% 
do PIB e ficamos feito "cachorro correndo atrás do rabo". E quan
do temos uma pequena expansão de mercado ou "espasmo"? como 
qui~ o que acontece? O :Ministro, porta-voz dos tecnocratas, 
aumenta os juros, diminui as prestações e acaba com os consór
cios, que é justamente a maneira de ria1iZãr o sonho diqtre:les que 
têm poucas posses de adquirir uma geladeira, um eletrodoméstico 
ou um carro. _ 

Desta vez. -aconteceu um fato qu.C: não pOde passar sem re
gistro. Foi feito um tal de acareio setorial_- toda a vez que_há um 
acordo setorial, o povo é quem P?ga; quer dizer, quem não está 
dentto daquele setor paga o resto. É claro. Quando se reúnem a in
dústria automobilística, os trabalhadores do ABC e da Fiat de Belo 
Horizonte e o .Mi!ri-stro da Indústria e do Comércio ou o Ministro 
da Fazenda. o que acontece? Decidem dimiriuir o IPI, conseqüen
temente reduz-se o preço dos carros e aumenta a venda de automó
veis,_ etc. Assim, ganha a fábrica de automóveís~ ganham os 
trabalhadores da indústriã automobilística e paga o povo. pois a 
isenção de impostos, que poderia servir para a saúde, educação, 
segurança e justiça, nós a perdemos:-

Pois bem,- tivemos desta vez uma anomalia que eu diria fá
cil de ser consertada. Com -o acordo setorial dos chamados carros 
populares, houve um aquecimento ou espasmo de compra - as 
compras retardadas porque o sonho e até a neCessidade de muitos 
era ter um carrinho novo, para ir para o trabalhO e voltar - e sur
giu o ágio. Passamos a ver os empresário_s perCebendo um ágio, 
justamente aquele ágio correspondente ao IPI que foi perdoado. 

Ora, qualquer país de bom senso no mundo cancelaria ime
diatamente a concessão da isenção do 1PI para que, em vez do ágio 
ficar recolhido na gaveta do empresário, esse dinheiro viesse para 
os cofres, a fim de financiar a- saúde. O que fez o Mlnistro'? Aca
bou com os consórcios e aumentou a taxa de jwos. Porque os ban_
queiros estão ganhando pouco; não é1 Com toda sinceridade, Sr. 
Presidente, V: Ex• não tem dó de banqueiro aqrii no Brasil? Eu te-:_ 
nho. Eles ganham tão pouco. . 

Vejam que os Estados Unidos da América Jemuneram- o-ca
pital em torno de 6% ao ano, numa inflação de 3%_a 3.5%. Aqui, o 
real, que pretende o Govenro seja estável, é remunerado em 7% ao 
mês. Fico com pena dos banqueiros- brasileir~ Sr. Presidente. 
Coitados,_ recebem- tão pouco, que até o Presidente da República 

teve que mandar lllfia. medida provis6ria, que criou o real, conce
dendo isenção' de PIS e PASEP para os banqueírOs. Podem ler, 
está aí ttamítando e _sendo reeditada. ainda não foi aprovada pelo 
Congresso: banqueiro não paga PIS e P ASEP. 

Tenho hábito de fazer contas - talvez seja um cacoete da 
minha antiga profissão de émptesário - e mandei levantar os mo
vimentos dos bancos: a isenção-do PISe PASEP dá a bagatela de 
52 milhões -de reais por mês. Considerando os meses de junho, ju
lho, agosto, setembro, outubro, novembro? chegamos a 300 milhõ
es de reais. que poderiam ir parã. os cOfiés. Mas temos que acudir 
os banqtJeiros,-que estão ganhando pouco, não é?-

Então, nobre Senador Carlos Patrocínio, este País tem que
ter um projeto, uma proposta, porque senão ele Continuará de es
pasmo em espasnio. E -o que é pior? o espasino para a liberação de 
recursos para a agricultura depende muito do -tecnoaata de plantão, 
ou do "pedantocrata. ". e o que oco:r.re depois todos n6s sabemos. 

A agricultura está superdescapitalizada. V. Ex- denuncia 
aqui a questão do CADIN. O que é um inadimplente? Hoje, 99% 
dos- inadimplentes não o -são porque assirri. qUereril. Eles estãó hoje 
na lista doS- inaâiniplentes do Banco do Brasil porque no- Plano 
Collor li se reajustou o débito do agricultor em 73%, e o preçO iní
nimo em 41%. Qd.al o agricultor que suporta essa diferença de 
30%? Rotulamos. então. esse agricuhor de inadimplente. 

Sr. Presidente,. arroz há para importar, pois os Países do 
oriente produzem muito esse cereal. Aliás, nobre Seriador Carlos 
Patrocínio? há poucos dias vi num âesses documentários de TV a 
cabo uma reportagem interessante. Muitas vezes nos perguntamos: 
qual o cereal mais consumido? Muitos pensam logo no trigo, no 
milho, mas estão enganados. É o arroz! Claro que é o arroz, por
que os grandes consumidores são a China, o Japão, a Tailândia, o 
Brasi~ dentre outros. Existe disponibilidade de arroz para iiD.por
tar. 

Agora. e féijãõ? Alguns brasileiros ainda teimam em comer 
feijão. Onde há disponível no mercado? Eu não sei Não existe 

- di~nível, porque o hábito de consumir_ feíjãó_ externamente é 
mv,ito pequeno! Como vamos ficar no ã:no-que vêm:? Depois. va
mos nos queixar de uma inflação grande porque a cesta básicit su
biu p-orque o feijão está- uiii-absurdo. Por quê? Porque rião se 
plantou. Ao contrário do que disse Pera Vaz de Caminha, se não 
houver plantio, não haverá colheita. E depOis vamOs chorar sobre 
o leite derrálnadO. Quanras-ve_zes vi esSe filme sem imaginação 
criativa alguma! Em preto e branco! E o pior êqile-o estãO repetin
do: filme desgastado, e estou vendo que vamos ter _mna reprise bi
sonha desse- filme qiie não-agrada principalmente aos mais pobres 
deste País. 

E depoís? Depois, chama-se um bispo e um_ sociólogo de 
boa vontade que dirá: "Vamos matar a fome do povo brasileiro." 
Aquilo que negamo~ por justiça vamos dar por "caricaruridade". 

-Caridade é outra coisa. A caridade pressupõe justiça.- Wao existe 
cãridade sem justiçat Quando se nega por justiÇa e depois se dá 
por caridade, não há caridade, maS cariCatura de caridade, ou "ca
ricaturidade". Trata-se de um neologismo. O Magri iriVeiitou um; 
também quero ter o direito de criar mais alguns, aqui. 

Oüfro ponto, Sr. Presidente. Estão falando de reajuste do 
salário mínimo, mais 38% de recuperaçãO de ganho da PETR.O
BRÁS. Está aí a receita prontinha para afundar o Plano Real. 
Certinha! Agora, gostei muito de um questionamento do Presi
dente Itamar Franc_o quando alguém _o questionou se já havia 

- expenm~entado ·viver- com-70 reais. Se fosse eu, responderiã
que não. porque não daria conta. Tenho um amigo que diz 
que o-nome correto não é salário mínimo, Inas SaláriO da 
união, pois é o salário -dã ãlma com o corpo; se baixar um 
cruzeiro, desencarna.. 
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Acontece que não estou vendo empresas organizadas paga- Sr. Presidente, ~u Rel~r de Ullli;l medida ~visó!ie~: _que 
rem salário Iriínimo._ Quéni~ qUiser qUe O_ trãbalhador produza tem trata de estabelecer o salário mínimo em R$ 70,00 a Partir do dia 
que pagar um pouco mais. E o mesmo que querer andar num autD- 1" de setembro passado. Todavia, ouço o Presldente Itamar Franco 
móvel sem combustível; querer exigir de um trabalhador que tra- dizer, conversar, confidenciar com váríós dos Seus assessores, dos 
balhe sem comer. seus amigos, que ·quer passar o saláriO paXa RS 100;00 ou R$ 

Mas qual o efeito que teria o reajuste do salário -rri:íítímri 84,00. · 
para 100 dólares? Ora. uma miséria de RS 15,00! Entretimi:O-; se ·Meu parecer já está prontO~ Sr. -Pre.SidCiite, inas -ai.nda:Dão 
iSso for mUltiplicado p-or 11 milhões de aposentados, vejam quanto foi prolatado em reunião do Congresso Nacional, pois pàrece-me 
dá. O resultado é o romtio da -Previdência, que já-está f3Iida., qUe- que essas medidas provisórias têm que ir caducando por aí e sendo 
brada. Não adiantou nosso extraordinário coinpanheíro AntôniO reeditadas. Há ainda mais de vinte Medidas provisórias qUe não fo
Britto ter ~o a saúde e jogado no Ministério da Saúde, porque ram relatadas e que não serão analisadas no decorrer deste ano. 
isso não salvou a Previdência. Entendo ser mUito difícil oU quase impossível. eminente Se-

Devo dizer que, quando apresentei o art 3" das DisposiÇões nado r Ronan Tito, para -o Governo, no ocaso dó seu mandato, esta
Transitórias, na revisão consti.wciOiial~ um dos poiitOs que preten- belecer um salário mínimo de R$ IOO.O::L Como V. Ex- bem 
dia mudar era este: uma revisOO na quéstão da Previdência no Bra- frisou, Dão dá parã se viver neste P&S-COni-R.$ 7Õ;b0, e fói "essa
sil, pois quando esta foi criãda por Getúlio Vargas, na década de exatamente a resposta que o PreSidente Itamar Franco deu ao ser 
40, a perspectiva de vida dos brasileiros era menos de 40 anos, e interrogado sobre o assunto numa das emissoras de televisão. 
hoje estirtomo de 70 anos. O cálciilo vetorial rião perdoa; trata-se, Sr. Presidente, estou sendo acossado por alguns membros, 
outra vez, de aritmética, não de matemática. prineipãlmente do Partido dos Trabalhadores, para que apresente 

Assim vejari:J.os: uma professo~ aos dezoito anOs, já tendo logo meu parecer. Ele já está pronto, e cOmuniquei o fato aos- d.iri-
0 curso secundário, o chamado Cmso Nonnal, começa a Iecionar. , gentes do Congresso NacionaL Entendo, porém, que esta medida 
Durante 25 arios., leciona, apjsentando-se aos 43 anos. Errei na provisória será reeditada e que o próximO Presidente da República, 
conta? Errei, süil: Sabem por quê? Há as vantagens referentes aos o Senador Fernando Henrique Cardoso. é que decidirá se eleva ou 
qüinqüêrriós. férias, licenças-prêmio; laudêmíos. e ela se aposenta não i:i Salário mínimo para R$ 100,00. --- - - - -
com 40 anos. Ora, ela contribui dos rs· aos 40; OU sej~ tem 22 - Uma coisa é certa: não podemos-mudar o salário para R$ 
anos ·de contribuição referente ·a-IO'Jb do saláiio. De outró_lã,do~ a 100,00 sem que antes façamos- uma rdonD.a nas--estrilturas da Pie--
perspectiva de vida dela é de 70 ãnoS, o que resulta erii3-0 anos de vidência Social Se tal idéia· fosse <ipioVada agora, criariamos um 
percepção de um salário integral. Onde está o dinheiro? Trata-se, problema tremendo para aquele órgão, poiS; em cõiJ.versa coin As
outra vez.- de economia, onde temos duas parcelas: Débito e Ha- sessores do Ministro da Previdência Social, tomeí conhecimento_ 
ver. Paga-se a aposentadoria com o dinheiro que se arrecada dos de que haveria um rombo de cerca de R$ 4 bilhões para o próximo 
candidatos a se aposentarem. ano. E mesmo que ocorra a Iiferida reforma da Previdência Social. 

Toâos dizemos: houve um aumento- de perspectiva de vida já estabelecida para o início do próximo Governo, questiono ainda 
graças aos antibióticos, graças a Ulfia. melhor alimentação, graças a sobre o efeíto desse salário de R$ 100,00 sobre as prefeituras do 
uma série de coisas, e a perspectiva de vida no B"rasil melhorou; n_osso País. O que farão as prefeituraS miiriicipais parit. i:iãgar- esse 
então, agora, temos que fazer o quê? O óbvio. E o que é o óbvio? salário-de R$ 100,00? - -
Copiar o que os outrOs países fazem: casar a aposentadoria- com -a Sabemos, Sr. Presidente, principalmente no Norte e Nordes
perspectiva de vida mais a contribuição.- O proj6f.o está pronto; te, que há um acordo: quando o salário mínimo sobe muito, essas 
está aqui no Congresso Nacional. E temos que reajustá.-lo à medi- prefeituraS que estãó inchadas, rilata administrativa tótalrilente en
da em que a perspectiva de vida for aumentando. 0 que, se Deus charcada- temos até que reconhecer o importante papel social de
quiser, vai aumentar m3.is ainda. Mas não podemoS fazer-a refõrma - sempenhado por essas prefeituraS -, fazem acordo com seu 
na Constituição porque 0 Governo tem medo! funcionários para reduzir seus saláríos. _ --

Sr. Presidente, 0 chamamento iriicial é para a agricultura, - Na minha cidade. por exemplo, o novo prefeito viu que es-
que, neste País, é-tratada de uma maneira terrível Sempre. Houve ta v a com mais 800 funcionárioS Públicos, colocou uns 300 na rua, 
algumas exceções. ~o 0 Ministro Íris Rezende esteve no Mi- e, depoiS, esse ·povo estava atrás da gente, passando fome porque 

nãó tinha onde trabalhar. 
nistério, no Governo José Samcy, a agricultura teve um tratamento 
extraordinário. Bateu todos os recordes de produção: safra boa, ti- Reitero que tenho pronto o parecer sobre a medida provis6:. 
vemos a produção. Por quê? Porque 0 Ministro fiis Rezende sabia ria que estabelece em R$-70,00 o salário mínimo.-a partii de 1<> de 
que precisávamos de um solo fértil, dos insumos modernos, das setembro passado. Existem várias.emCmdas deParlanientares, e sa
chuvas que São Pedro manda_ 0 dito "porteiro do céu" -,mas bemos que a ComisSão de- Seguridade e de Trabalho da Câmara 
precisamos de dinheiro para comprar sementes, adubo, óleo diesel dos Deputados já aprovou um projeto de lei estabelecendo o sãlá~ 
para arar. gradear e preparar 

0 
solo. rio em R$ 100,00. certamente que isso deverá ser discutido no 

âmbito de outras comissões e também no âmbito da Câmara 
Com a palavra o :Ministro da Fazenda: dos Deputados, primeiramente. e. posteriormente. no Senado 
- Sr. Ministro da Fazenda, o que vamos comer ano que Federal. 

vem? 
(Muito bem!) 
O SR. PRFSIDENTE (Áureo Mello) - Coia a palavra o 

Senador C3rloS PatroCínio. "' · · - "" _. · - -

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pronuncia o' 
seguinte discurso. Sem revisãO-do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
SrS. SeõadOrci, -vainos aproveitar eisã mãgnífica exposição do 
eminente Senador Ronan Tito, que- ComeçOu pela· agiicultura, maS 
acabou traçando o perfil das necessidades do nosso País. 

Mas no que quero acreditar, Sr. Presidente, é que essas 
etp.endas não serão objetos de apreciação no. final deSte ano legis
lativo, mesmo porque_ temos ~tériaS de suma importância; além 
do_ inaiS, pretendemoS, conforme asseveram o Presidente- da Co
missão Mista de Orçamento e o Relator_-Geral, apreciar e votar o 
Orçãmento de 1995 ainda no decorrer deste ano. 

Gostaria, também, de ferÍr outro assunto·. Trãta-Se do acordo 
feiiô-entre o· Governo Federãl. e Os petroleiros. Sr. Presidente, pOr 
tudo que tenho lido nos jornais e visto na televisão. entendo que 
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esse acordo abre um precedente muito perigoso. Parece ter sido o 
Ministro de Minas e Energia quem o assinou, pOrque o Ministro 
do Traballio disse não ter sido o responsável. E o Presidente Ita~ 
mar Franco está. neste exato momento, reunido com ã equipe eco~ 
nômica e com o Ministro de Minas e Energ~ tentando_ revisar 
esse acordo, que concederia aos petroleiros as perdas salariaiS do 
Plano Bresser, perdoaria alguns petroleiros que praticaram atas de 
vandalismo ao invadiram a Usina df: Gabriel -Passos, na grande 
Belo Horizonte._ 

O Presidente do TST, Luiz José Guirimães Falcão, afirina 
que esse acordo, se aprovado da forma como está, abriria um pre
cedente pitra que outras categorias de trabalhadores também rece· 
bessem a reposição salarial do referido plano. 

Entendo que a aprovação de tal acórdo comprometeria a 
execução do Plano Real, a.t:rnpalhando de maneira muito intensa os 
planos do futuro Presidente _da República. Por este motivo~ penso 
que este assunto deve ser esclarecido o mais rápido possível. 

Quero cumprimentar ainda, de uma maneíra especial, o Mi· 
nistro do Planejamento, nosso Colega-Bem V eraS, qUe-Se insUrgiu 
contra esse acordo, mas que, apesar disto~ não está fazendo-parte 
dessa reunião de hoje: a que me refeti~anterlOrineiite. - -

Para finalizar, Sr. Presidente, espero que o Presidente Ita
mar Franco reVeja esse acordo o mais nípidó p-ossíVel, sob pena de 
todas as categorias, que -têm direito a eSta rePoSíçâo do Plano Bres
ser e que desejam o perdão por faltas cometidas em decorrência de 
uma greve declarada abusiva pelo TJjbunal, reivindicarem p3ra sf 
o mesmo direito daqueles; mais ainda: obtenham a correção da an
tecipação do 13• Salário pela UF1R de 30 de junho, que é altamen
te atnalizada. 

São estas as preocupações que, aproveítando a oportunida-
de. gostaria de extemar aqui nesta sessão do Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. -
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aureo 1\1e!Io y::-C::oneedo a palavra 

ao nobre Senador Marco Maciel. - -
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte 

discurso;)- Sr. PreSidente, Sts e Srs. senadores, faleceu, m& pas
sado, no R.ecifu. o Professor. Médico e Jornalista Leduar de Assis 
Rocha, aos 90 anos--de idade. Deixa, aléin -de Irusiie-f31!1ili.i maiS 
de trinta obras publicadas, inclusive sobre a história da medicina, o 
que lhe valeu o reconhecimento intelectual, através do seu ingres
so na Aca4C!llia Pernambucana de Letras. 

Era um homem de conduta•ilibada, acendrado espírito pú
blico e cidadão at:eilto às giandes questões do País e do meu Esta-
do-Pernambuco. _________ _ 

Sobre o assunto, o Diário de Pernambuco, de 27 de outubro, 
publicou editorial que abaixo transcrevo, pcf expressar Um isento 
julgamento do homem e pensador que foi o Professor Leduar. 

Mestre 
Leduar 

Aos noventa anos~ carregado de serviços presta~ 
dos a Pernambuco, perdemos mestre Leduar FiguC:íreôo 
de Assis Rocha. Poucos como ele souberam riüsnuar 
ciência e literatura. Professor da nossa UFPE, da Socie
dade de Medicina de Pernambuco, do ConseJho Regio~ 
nal de Medicina, Leduar fói -~ uin ~ aos grandes 
historiadores do nosso passado médico. Sem ele e sem 
Velozo Costa será, praiica.riieD:r.e:-"'iiiiPossfvel refazer ·a 
História da Medicina Pemambucana. Jonialistã, escritor 
sobremdo, Leduar deixou marcas luminosas na Acade· 
mia Pemambucana de Letras e, sobre este jornal, nos le
gou wn esmdo os "Figueirôas _(lo OIARI_O", -fiD.prescindível 

à reconstituiçãO-de sua trajetórla iriaís que Sésquiéente
nária. Era uma cavàlheiro, minso, edUcado, Solidário. 
Deixou à casa-mada, como qUeria Ifandeira-. E se foi 
CiJiD. a mesma dignidade cóin qtie viveu. Um execiPio 
para filhos e netos. Um exemplo para os que o conhece
ram. 

Desejo! ~bém. registrar_ que, dez dias antes de su_a morte,. 
recebi carta na qual ele registrava minha e~eição para a Vice-Presi
dência clã RepUblica e fazia Votos de êxitõ Do éxercíCio -clãS fwiçõ~ 
es. Entre outras coisas~ afumava o seguinte: 

Pernambuco, classe política, amigos entre os 
quais me incluo, hoje exultam de alegria e satisfação em 
vê-lo -em tão alto cargo da nação brasileir~ sabedores 
~ suas realizações em prol do País e especialmente por 
nosso tão querido e s_ofrido Estado, bem como o Nordes-

- te brasileiro. 
Envio meu--abraço juntamente com votos de uma' 

profícua atuãÇão admíniSttatiVa e política c&ei<i de ·Vit6-
rias 1:1a luta árdua que enfrentará com garra e abnegação 
própria de seu caráter de horilem púõliCo e ser humano. 

Quero, ao final, manifestar em meu nome pessoal e, creiO, 
-de todo o _Senado da República. à família enlutada, à Academia 
Pernambucana de Letras, à Faculdade-de Medicína ·da Universida
de Federal de Pernambuco, à Sociedade de Medicina--de Pernam
buco, os sentimentos de .pesar pelo falecimento do ilustre 
pernambucano, cuja vida ·e obra ajudaram a enriquecer a história 
de Pernambuco. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Não há mais orado-res inscritos. - -- - - -

Nada mais havendo a tratar. a Presidência vai encertar ós 
trabalhos, designando para a sessão oidínária di: am3ribã a seguin
te 

--ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia hOSten'nOs-do 

art. 375. VIII. do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Câlnara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão -da Rádio Independente L~ para 
explorar serviço de radiodifusão- sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul tendO 

Pareceres. proferidoS em Pieriário, erri sübSfituição à CorDiS
são de Educação: 

·- ]o pronunciamento: Relator: Senador A.m:if Lando, favorá
vel ao projeto: 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador -~I}!CÇ)_ ?\_.f~l).o, pela 
regularidade dos atoS e procedimentos ·Concernentes à propOsição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO W 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do _ 
art. 375, VDI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão Outoig3da à Rádio Ca:pinzal Ltda, 
para explorar serviço âe radiodifusão SOnOra- ein- Onda média na 
Cidade de CapiJ:IZal, EstadO de Sania Catarina, tendo · 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à ConiiS:. 
são de Educação. 

-1° pronunciamento: ~elator: Senador Amii-"Lando, favorá-
vel ao projetõ; -
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- '1? pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinhe:iro, 
pela regularidade dos aros e procedimentos concernentes à propo-
sição. . 

-3-
PROJEI'O DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 . = 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do - - --
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

V ot.ação, em turno único, ôo PrOjeto de Decreto Legislativo 
n• 46, de 1993 (n" 248/93, na Câmara dos Deputados), que aprová 
o ato que renova a pennissão outórga.cb. 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; 

- 2ê pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularid~ dos ates e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-4-
PROJEI'O DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 199S 

(Incluído 6n Ordem do Dia. nos t:emlos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tmno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264/93, na Câmara dos Deputados), que eprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência niodulada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado_do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 

-1"' pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- 2° pronunciamento: Relator. Senador Affonso _-Camãrgo, 

pela regularidade dos atas e proc<:dimentos ooncerneutes à proposição: 

~7-

PROJETO OE DECRETO LEGISLATivO N"35, DE 1993 
-· (Incluído em <>idem dO Dia nõS tehnos do -

- art. 375, VIII, do Regimento Internet· 

-Votação, eiD -turno uirico, do Projeto de Decreto LegislativÕ 
n:·-55, de 1993 (n" 267193, 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 
médía na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

PareCei favorável, proferido em Pleriário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à ComissãO de Educãção. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"7, DE 1994 

(Incluído em Orcieii! do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

.Votação, em tirmo único, d0 ProjCio de- Decreto i..egislativÕ 
n•_7, de 1994 (no 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
dade de Timb6, Estado de Saota Catarina, tendo 
_ Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meirã Filho. eril substituição à Coririssão ~ Educação. 

.. -9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 

- - (incluído em Ordein do Dia nos termos do -
art. 375, VIII; do Regimento Interno) · 

Mello, em substuição à Conillsão=de Educação: -
- 1 o pronunciamento: favoráVel ao projeto; o Votação, oem turno linico!.. do Projeto de Decreto_ Le_$islativo 
_ 2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e proce-- n 9, de 1994 (n 301193, na ~~ara dos D~utados), que ~prova o 

dimentos concernentes à proposição. • · _ ato que renova a concessão outorgada à Rádio E TV TapaJos Ltda, 
para explorar serviço--de radiodifusão de sons e imagens (televi~ 
são) na Cidade de Saotarém, Estado do Pará, tendo -5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, OE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos-termos do -

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator; Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à"Comissão de EducaçãO. 

. -10- -
·PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" I O, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno 

Votação, em turi:J.o únicõ, do Projeto de" Decid.õ I.egiSfãtiVo -
n• 49, de 1993 (n"273/93, na Càmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explorar 
serviço de radíodifusão SonOra em Ir"êqüência riiOdula.dã. na Cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo Votação, ·em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

Pareceres, proferidos em Plenário. em substitUição -ã-Comis- no 1 O, de 1994 (no 297/93, na Câmara dos Deputados),_ que aprova 
são de Educação. - - o ato (Jue _outorga permissão à Furidação Pe. Urbano ThÍesen pãra 

_ 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá- executar serviço de radiodifusão -sonora em freqüência modulada, 
vel ao projeto; - com fins exclusivamente educativos, na Cidade! _de Novo Hambur-

- 2 .. pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, go,EstadodoRioGrande_doSul, ~ndo . -- .. 
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à propo- _ ~ ~arc:ce:_es favoráv~lS~ profendos em Plenário, em subsnOJl-
siçã.o. - -- _ _ -~- - - - ça() a Cormssao: de Educaçao. 

-6- ~ 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, 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 
no 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, proferídos em PleiláJ:iO, em -su6stiiui-
ção à Comissão de Educação: · · ·· - -

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador João França, favorá
vel ao projeto; 

- 2o pronunciamento: Relator: Senador _Meira Filho, pela 
regulariaade dos atas e procedimentos concernentes à proposiçã-o. -

.-11-
PROJEI'O DE DECRETO LEGISLATIVO N"ll, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos terrnõs -do 
art. 375, VID. do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" !I, de 1994 (n" 265193, na Càmara dos Ifeputados), que aprova 
o -ato que renova a pennissãõ oÜtorgada à S.A. Rádio Verdes Ma-
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res, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Fottaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário? Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Conlissão de 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, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•12, de 1994 (11• 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que' outorga pennissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüêiicia modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres faVoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Mcira Filho, em substituição à ComissãO de Educação: 

-l0 pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2°- pronunciamento: pela regu1aridade dos atas e proce-

dimentos coilcementes à prQPOSição. - -

-13-
PROJETO DE DECREIO LEGISLATIVO W 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do _Dia Dos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 18, de 1994 (n° 252.193~ 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 Aragu~na, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à ComiSSãO de Educação. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 19, DE 1994 

(In-cluído em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

VotaçãO, em fünio Unico,-do PrõJetó de Decreto Legislativo 
n•J9, de 1994 (n• 254193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à 1V TocantinS Ltda. para 
explorar serviço de radiodifuSão de sons e Tmã.gens (televisão) na 
Cidade de Anapó1is, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio; em substituição à ÇOmissão de Educação. 

. -15-
PROJETO DE DECREIO LEGISLATIVO W 23, DE 1994 

(Em regime de mgência, nos termos do 
art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legi~lativo 
n• 23, de 1994 (n• 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês_ de 
Botelhos Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Botelhos. Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Hemique Almeida, em substintição à Comissão âe Educação. 

-16-
PROJETQ D_E DECREIO LEGISLA'IJVON" 24, DE 1994 

- (Em reginie de urgência, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo 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 em 

frt:qüéricia mo.dul.ada, com fins exclusivamente educativos, na-ci
dade de Pouso Àiegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favOráVel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portella, em substinrição à Comissão de Educação. 

-17~--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 50, DE 1993 
-(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno único~ do Projeto de Decreto Legislati

vo n• 50, de 1993 (n• 277/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era 
de ComunicaÇãO Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na Cidade de Borraz6polis, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 62. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
· art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno únicO, dó Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão-outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda., para explorar serviço de radiodifuSão sonora em 
onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

-19-
PROJETO DE DECREIO LEGISLATIVO W 64, DE 1993 

(Em regime de urgênCia; nOs termos do 
art. 375,_Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno _único, do Projeto de Decreto Legislati
vo no 64, de 1993_ (n° 275/93, na Câmara dos_Deputados), que 
aprova o ato =que renova a concessão outorgada à Sociedde Rádio 
Emissora Paranaense S/ A pãra explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina, Estado do Pa- _ 
raná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-20--
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Prqjeto de De=to Legislalivo n• 
69, de 1993 (If313/93, na Câmara dos Depotados), que aprova o ato que 
ouiriiga peonlssão à Rádio Mmna Uda. para explorar serviço de !adio
difusão SOilQ!ll cm freqüência modulada na cidade de Mariana, Estado de 
MIDas Gerais. (Depenclendo de Jl'll=da Comissão de Edi:IC3filio) 

-21-
PROJETO DEDECRliTO LEGISLATIVO W 8, DE 1994 

(.Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le~slati
vo n• 8, de 1994 (n• 303193, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato -que renova a pennissão outoigada à Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão :sonora 
eni freqüência mOdulada na cidade de Paulo Afonso, Estado da 
!3ahia (D;:pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

-22-, 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
-art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

DiscusSã~-em -turrio únicO, dri Projeto de Decreto Legislati
vo n• 20, de 1994 (n• 266193, na Câmara dos Deputados), que 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) ~ Qillnta'feira 17 6931 

aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Nova 
Terra de Radiodifusão Ltda., atualmente denominada Rede Fé
nix -de ComuriiciÇão Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na Cídade de São José dos 
Pinhais, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

-~28-

- PROJETODELEIDACÂMARAN" !26DE 1994 
(Eni Iegime ·ae ·urgêD.cia. nOs terinos dO 

art. 336~ "b", do Regirnento}n~o2 

DisCUSSiO, eln tuh:tO únjcó;- do PiojetO da-Câmara D0 126~ de 
1994 (no 4.604/94, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério 

_ 23- -Público da União, que inclui as categorias furicionais de Auxiliares 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 de Transporte, Administrativo, de Vigilância e Artesanato no Ní-

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do vel de Assistente, e dá outras providências. (Dependendo de pare-
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) cer da ComisSão~de Constituição, Jnstiça e Cidadania) 

DisCussão, em turno único~-do Projeto de Decreto Legis- _ 29 _ 
Iativo n• 21, de 1994 (n" 292193, na~ara dos Deputados), PROJETODERESOLUÇÃON"3,DEI994-CN 
que aprova o ato que renova a permissão da FM Rádio Inde- (Em regime-áe mgênciá. nOs termos do 
pendente de Arcoverde Ltda., para explorar serviço de radiodi- art. 336, "b", do Regimento Interno r -
fusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Arcoverde, _ _ _ DiScusSão. em tUrno único, do Projeto de-ResOlução n~ 3, de 
Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comissão 1994 _ CN? que dispõe~ sobre á estrutura administrativa ·da Comis- -
de Educação) - - são Parlamentar Conjunta do Mercosul. (Dependendo de parecer 

_ 24 _ da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) ~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994 ~ _ 30 _ 
(Incluído em Ordem -do Dia nos termos do - OFÍCIO N" sm, DE !994 

art.. 375, VTII. parágrafo útllco, do Regiiõ.eilto Interno) (Em regime de mgência. noS termOs do 
Discu-ssão, em turno único, do Projeto de Decreto Le- art. 336, "b", do Regimento In~o) 

gislativo no 26, de 1994 (n° 344/93,. na Câmara d~sDeputa- OfíciO no sn2, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
dos), que aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Ce:ritral, encaminhandO ao Senado Federa] solicitaçãO do GoVernO 
CampOs Dourados FM Ltda. para explorar serviço de radio- do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão--de Letras 
difusão-sonora em freqüência modulada na Cidade de Me- Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destina
dianeira, Estado do_ Paraná. (Dependendo de parecer da das à líquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de parecer 
Comissão de Educação) da Comissão de ASSW::ttOS Ecõnômicos) 

-~- -H-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994 PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 184, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Votação, em tmno único, do Projeto _de Lei da Câmara 0o 184, 
art. 375, vm, do Regimento Interno)_ de 1993 (n• !568/91; na Casa de-origem), qile dispõe sobre a oonces-

Discussão, em_ turno únicO, -do Projeto de Decreto Le- w_ de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos cultl.u'ais e 
gislativo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara dos Deputa- artísticos para pessoas idosas ou portadoras de deficiência ffsícá; tendo 
dos), que aprova O- ato que outorga permissão à Rádio Serra _Parecer sob no 150, de 1994, da Comissão ~ -
Negra FM Ltda., para explorar serviço· de radiodífusão sono- _de Assuntos Sociais, favorável com Emendas de n°s 1 e 2 
ra em freqüêncía modulada na Cidade de Alterosa, ~stado de _ CAS, que apresenta:. --- -
Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu~ 
cação) 

-26-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 124, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, "b", do Regimento Interno) 

Discussão, em tilriiO único, do Projeto de Lei da Câ
mara n° 124, de 1994 (n° 4.672/94, na Casa de origem), âe 
iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a 
instituição do Sistema NacioD.a.J. de Educação Tecnológica e 
dá outras providências. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

-27-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" !25, DE 1994 

(Em regime de urgênci~. DoS termOS do 
art336, "b", do Regimento Interno) 

DiScuSsão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 125, de 1994 (iio 4.468/94, -na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superíór do Trabalho, que altera a composição e a 
organização interna do Tribunal RegiQnal do Trabalho da 8'" 
Região, com sede effi Belém -) PA, e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania) 

-32-
PROJETO DELEIDOSENADON"27, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado no 
27~ de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3" do art. !92 da Constituição Fede
ral, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máxii:nos, e dá ou-
tras providências, tendo - - - - - -

· Parecer favor.lve~ proferido em Plenário, Relator: Senador Ney 
Maranhão, em substituiçfu> à Comissão de AssUntos Eamômioos. 

-33-
REQUERlMENTO N" 1.302, DE 1993 

VotaçãO,-em uttno~, do Requerimento n"I.302, de 1993, 
do Senador João Rocha, solicítando, nos tennos do art. 172, L do Re
gimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
Senado n• 83, de 1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
alteta o art. -48 da Lei n• 4.504, de !O de novembro de 1964, para per
mitir a ~ção do imPosto incidente sobre terras arrendadas. 

-34-
~ REQill3BlMENTQN" 1.31'7, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.317. de 
1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos termos do art. 172, 
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inciso L do Regin:icnto Interno, a inclusão cm Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre isenção do imposto de renda 
para bolsas de estudo de médicos residentes e remuneração de es
tudantes_ em estágio para complementação--de esrudos universitá-
rios. -- - -

-35-
REQUERIMENTO N"!3!8, DE !993 

Votação, em turno úriico,-do Requerimento n° 1.318, de 
1993, do Senador JoãO ROcha, solicitando, Dos- termos do art. 172, 
I, do Regí:ri::tenio Interno, a ínclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei do Senado n• 92, de 1991, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que altera a redação do art. 15 da Lei n• 8.004, de 14 
de março de 1990, que "dispõe sobre -transferência de financia
mento no âmbito do Sistema Financeiro da Habítação e dâ outras 
providências"". -- _ 

-36-

REQUERJMENTO N" 1320, DE 1993 

Votação, em turno único, dó-Requerimento no 1.320, de 
1993, do Senador João Ro-cha. solicitando, nos termos do art. 
172, I, do Regimento Interno, a inclusão en:l Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado D0 101, ® 1991, de autoria do Sena
dor Jutahy MagalhãeS, que regulamenJ:a __ o_ § _3o do art- 43 da 
Constittiiçãó~ assegui:a:Iiâo o incen?Vo--da Uni~o à reçuperaÇão
de terras áridas nas regiões de baixa renc;la, e a cooperação com 
os pequenos e médios proprietãiios ri.i.raiS p-aia que suas glebas 
s~jam dotadas de fontes de água e de pequena irrigaçãO, e dá 
outras providências. 

-37-

REQUERIMENTO N" 1.321, DE 1993 

Votação, em turno único,-do Requerimento r{' 1.321, de 
1993, do Senador JoãO Rocha, solicitando, nos termos do art. 172, 
inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado no- I 18, de I99I, de autoria do Senador 
Jutaby Magalhães, que acrescenta parágrafO ao- art. 14 da Lei n° 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que "altera a legislação do Im
posto de Renda e dá outras providências"". 

-38-

REQUERJMENTO r-r' 1.335, DE !993 
Votação, em turno· único,- do Requerimeitto no 1.335, de 

1993; do Senador JoãO Rocha, solicitando, nos termos do art. 172, 
inciso I, do Regimenta· Intenio, a_ inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado- n" 388, de 199I_._4_e _atrt_Qria do Senador 
Jutahy MagalhãeS, que dispõe sobre o relatório ri::Sumido da exe
cuçãO Orçamentária. de que trata o§ _3o d<? art 165 da Constituição 
Federal. ___ _ - -

-39- - -- -

REQUERJMENTO N" 484, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento no 484, de 1994, 
do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentaiS~ a 
convocação do Presidente e do Secretário-do Conselho Nacional 
de Segurança A:limentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo 
de Duque de Caxias e Dôutor Herbert de S:Ouza (B-etinho ), para 
prestar, perante o Plenário do Senado Federal, esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, especialmente nas 
regiões m~s pobres, e apresentar as sugest&s e medidas que o ór
gão proporá ao Senhor Presidente da República, com vistas a en-
frentar tão grave questão. - - --·- - · 

-40-
REQUER!MENTO N" 680, DE 1994 

Votação, em turno úniCo; do Requerimento n° 680, de -1994, 
solicitando-nOs termos do art. 336, "c", do RegimentO Interno, ur
gência para o_ Projeto de_Resolução n• 122, de 1993, que criúTo-
missão de Ciência e TCcriologia. -

-41-

REQuERIMENTO N" 681; DE !994 

Votaçãõ, em turno único.-do Requerimento no 681, de 1994, 
do Senador Júlio Campos·, solicitando, nos termos do art. 172, in
ciso I, do Regimento Interno,. a inclusão em Ordem do Dia do PrO
jeto- de Resolução no 56. de 1994, de iniciativa da Comissão 
Diretora, que 'ratifica a incorporação-de vantagens doS servidores 
do CEGRAF E PRODASEN 

--42-

REQUERIMENTO n• 762, de 1994 

Votação~ em mmo único, do Requerimento n° 762., de 1994, 
do Senador Dario Pereira,-solicitando, nos termos do art. 172, inci
so I, do Regiri:J.ento Interno, a fnclusão erii Ordem do Dia do Proje
to de Lei da Cãmara n• 121, de 1994 (n" 2.981193, na Casa -de 
origem), que disciplina a extração, industrialização, utilização, co
mercialização e transporte do asbesto/amíanto e dos produtos que 
o conte~~ b~ conio das_ fibras naturaís e artificias, de qual
quer ongem, utiliz~ para o mesmo fim, e-dá outras providên
cias, cujo prazo na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura já se 
acha esgotado. -~ _ 

-43-

REQUERIMENTO N" 783, DE !994 

_ Votação, eni turrio _úJ1!cõ; do Re@Cri..mento D0 783, d~ 1994, 
do Sendor César Dias, solicitando, nos tetmos do art 172. inciso I~ 
-do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado no I 12, de I993, de sua autoria, qtie altera o art. 19 
da Lei no 6.ootn3~- dispondo sobre o processo para a demarcação 
de terras indígenas, e d~ outras providências. -

-44-
REQUER!MENTO N" 792, DE 1994 

Votação, em turno único~ ·do Requerimento n° 792, de 
19~4. do J)enador Jutahy Magalhães, solicitando, Dos termos do 
art. 172, inciso I. do_ R,egimeilto- Interno, a inclusão em Ordem 
do Diã -do Projeto de Lei do Senado no 5, de 1994, de sua auto
ria, que dispõe sobre a responsabilidade da empresa na promo
ção da saúde de seus eínprega9os e dá o~tras Erovidências. 

-45-
REQUERIMENTO N"794, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerime-nto n° 794, de 1994, 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 172, 
inciso I, do R_egimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n<> 145, de 1992., de Sua autoria, que defi
ne crimes contra a apuração de fatos em ConiiSsão Parlamentar de 
Inquérito e dá outras providências. 

-46-

REQUER!MENTOn" 809, DE 1994 

Votação, em turno único,-do Reciuerimeilto D0 809, de I 994, -
do Senador João Calmon, solicitando, nos termos regimentais, 
-que. sobre o Projeto de Lei do Sena~o n° 64, de 1993, que acres
centa artigo à Lei n• 7.170,_de 14 de dezembro de 1983, que-"defi-



Novembro de 1994 DIÁRIO Do coNGRE~i:so NACIONAL (Seçãóll) Qllinta-feíra 17 6933 

ne os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, 
estabelece seu processo e julgamento e dá outra providênci3s", 
seja ouvida. também, a Comissâo de Relãções Exteriores "e befesa
Nacional. 

-47---
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 28, DE -1994 

Discussão, em turno úriicó,-do PrOjeto de Lei dã.Cãniã!a n° 
28, de 1994 (n" 3.383192, na CaSa de orígem), que acrescenta pará
grafo ao árt. 442 da Consolidação das Leis do Traballro-CLT, para 
declarar a inexistência-de vínculo empreg"atfcio: entre aS êóoperati
vas e seus assOciados, tendo 

Parecer favorável. sob no 196, de 1994, da ConiiSsãO de--
Assuntos Sociais. · 

-48-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 39; DEl993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 172, I, do Regimento Interno 

Projeto da Lei da Câmara n" 39, de 1993 (n" 1.809789;na 
Casa- de origem), que altera a redaçãõ do parágrafo único do art 
354 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Assuntos Sociais) 

-49--
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 232, DE 199f 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
árt. 172, I do Regimentó Interno) 

Projeto cie Leí dÕ Senacio n° 232. cte 1991, de autoiia dõ Se
nador Jutahy Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a deflnir 
as terras indispensáveis à presCrvação ambíenral, integianl_es dos 
bens da União e dos Estados, na forma do art 23, VI e Vll, combi
nado com o art. 24, VI, da Constituição Federal (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Sociais). 

-50-
PROJETO DE LEI DO SENADO N"l60, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nOs termos do 
árt. 172, I, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n" 160, de 1992, de autoria da Se
nadora Júnia Marise. que-submete a nomeação do Secretário da 
Receita Federal à prévia aprovação dOSeM~~· (Õep_~ndendo de 
parecer da ComiSsão de Assuntos Económicos) 

-51- -
PROJETODELEIDO-SENADôN" 161,DE 1992 c_-

(lncluído em Ordem do Diã nos termos dó-- -
art 172, L do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n" 161, de 1992, ele autoria do Se
nador Jutahy Magalhães. que dispõe sobre _o tratamento tributário 
aplicável aos bens produzidos no Brasil e destinados à pesquisa 
científica e tecnológica. (Dependendo dé parecer da C_omissão de 
Assuntos Econômicos) 

-52-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 147, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos -termos âo 
art 172, I, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n° 147, de 1993, de autoria do Se
nador Jutahy Magalhães, que determina que os Institutos Médico
Legais comuniquem à Fundação Centro Brasileiro -para a_ Infância 
e Adolescência-as mortes violentas Ocoriiciis-Conl cri3n.Çiis e adoles
centes. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 

O SR. PRFSIDENTE (Aureo Mello) - Está enoen-ada a ses-
são. 

(Levanta-se a s_essão às 18h02mfn:.) 

_ _ __DISCURSO PRONUNCIADO PELo SENADOR 
AUREO MELLO NA SESSÃO' DiJ sENADO DE 
l'Üii.94, QUE SE Ri:PUBUCA POR HAVER iÀJDO 
COM INCORiiEÇOES: . -

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o se
guinte discurso.) -:- Sr. Presidente, S.~s e Srs." Senadores. os 
temPoS de hOje São-inpiSCutiye.lriJ.ente para se falai nesse grande 
episódio que foi o niajestoSo pleito eleitoral-braSileiro, culmi
nado com a escolha de valores novos e com a provisória su
pressão de outros valores que fazem parte das duas Casas 
Legislativas_ principais e de -Casas LegislatiVas estaduais e até 
cias chamadas distritais: - -- - -

Inegavelmente, a vitória do Presidente Fernando Henrique 
- Cardoso é algo que levanta ao~- brasileiros um vet-de sol de espe-
-rança. porque vem associada àquela imagem de revolução írilan-
·ceirà qUe permitiu que -O dólar cafs5e- nuina.-- velOcidade 
impresSionante. e, aõ seu lado, a inflação, da qual ele sempre foi 
um evidente parâmetro. -

Foi eleito um companheiro nosso. até ontem líder de uma 
--agremiação, que foi fundada, inclusive, graças a minha generosi

dade, porque interrompi uma obstrução que vinha fazendo conti
nuamente exigindo quornm nesta Casa Como· o· prazo para que o 
:Psí>B_ fosse constituído e regiStrado se eSiotãria em 24 horas, re-

. cebi uma s-olicitação de Fernando Henrique Cardoso. acompanha
do de Gerson cãma~ e desisti da obstrução. Com isso, foi 
possível que se-votasse a existência do PSDB. Assim sendo, consi~ 
dera-me um pouco pai dessa criança que realmente cresceu e se 
desenvolveu neste País cõmO se fosse uma Eva tirada da costela 
do Adão PMDB. ·somente que uma eva socWista, de aspecto de
mocrático-socialista e procurando sempre se manifestar atravéS de 
uma retidão -e de uma purez3. indiScutíveis dos Seus cotriponentes. 

O próprio Presidente dõs nossos ~os foi um que, se_ 
.-não estou enganado, saindo do PMDB, partiu pãra-constituir essa 
nova agremiação. juntamente com uma indiSCUtível eliie de inte
lectuais, que foi. -pouco a pouco, demunando a sua influência em 
todos os campos da política, até formar governos eficientes, como 
o do Ceará, e finá.IriJ.ente eleger Fernando Henrique, que é, inega
velmente, um homem democrata e de excelentes qualidades. 

Falo assim, não só por ele ser um colega nosso - todos aqui 
são democratas e de excelentes qualidades, quase verdadeiros san~ 

- tos, eis que "fazem parte da coletividade senatorial_legislativa- mas 
tenho motivos para acreditar e. teÍ- esperanças de que esse novo 
_Chefe do Executivo venha a ser uma autên~a revelação. : - -

E por que digo isso? Ponjue, nos idos de 1955, quando nós 
outros chegávamos lá do Amazonas, lá do Piauí distante _e _de tan
tOs Estados representativos desta União fonnidanda que se chama 
Brasi~ tive um colega. representante de São Paulo, juntamente 
com Abguar Basto e Campos V ergal, com aquele time de idealis
tas parlamentares - Deputados naquela altura -. que se poderia 
chamar de primeiríssima qualidrufe: Herbert Lery, Menotti de! Pi
chia· e tantos outrpS~_representantes do Estado de São Paulo. 

E quem era esse cidadão'? Era o General Leônidas Cardoso, 
_baixinho, elegante, espigado, bonitinho, cabelos brancos, como_ se 
fossem as neves .ãlcandoradas das paragens celestiais, que ele azu
lava com um condimento qualquer para flcar mais alinhado e chei
roso. As meninas da Câmara dcis Deputados tinham o !J.ábitO de 
darbdjinhosnosseuscabeJos. _- ~ _______ ----~-'-- _ . 

_ O G1m~ L~ônidas CardOSO erã. u:iD. dos_ meus ãlnigos -mais 
chegados;· conversávamos, inclusive;· noítes a· fio na esquÚla da 
Rua Joaquim Nabuco. onde eu-morava. com a Rua_ Conselheiro 

· Lafa)'eite, oilde-el~ irJ.orava e~ c_Oinpanhia de sua di~sima espo-
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sa. uma ilustre senhora amazonense, mãe desse Fernando Henri-
que que aí está · -

Acabamos organizando a Liga de _Emandpaçao Nacional, 
cujos Presidentes éramos o General Leôiiidas Cardoso, o General 
FelicísSimo Cãrdoso, Seu irri:J.ãO, o companheiro- Abguar Bastos,
escritor, o nosso- A.arão- Steinbruch, já falecido, e este modesto 
companheiro que aqui está falando. - -

A Liga de Emancipação Nacional era wn órgãO eVidei:ttek 
mente nacionalista e naquele tempo do Marechal-Lott. de "espadas 
de ouro", de Juscelino Kubitschek, de Carlos Lacerda, biaterando 
da tribuna contra o que considerávamos a "legítima-e pura demo-
cracia", aquela época foi espitaéular. 

E, por uma verdadeira ironia da sorte, tempos depois, quem 
cassa a nossa Liga de Emancipação Nacional, que tanto tinha luta
do por ele? O nosso querido Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, inclusive sob a acusaçào de que a liga era comunista. 
Mas não era. Era aquele comunismo que se chamaria uma demo
cracia ideológica, idealista. nacionalista pura, à qual pertencia o 
General Estillac Leal, o próprio Maurício Corrêa, da qual fuiia 
parte, também naquele tempo, o Presidente Bernardes, da qual fa
zia parte também o General José V eríssirnO, O nosso_ querido Ge
neral Leónidas Cardoso e seu irmão Felicíssimo Cardoso. 

E lá estava este bisonho caboclo amazonerise, recém-chega
do, com a garganta poderosa fundamentada a tucupi e tacacá nas 
plagas amazónicas, fazendo discursos eStr3Çalbadoies-que reboa~ 
vam aos ouvidos da banda de mUsica da UDN, composta por 
aqueles parlamentares que ficavam sentados ao lado direitO-- de 
quem da tribuna vê o plenário e que -se nutriam e se alimentavam 
grandemente do ódio que sentiam à figllfã.âe GetúliO Domelles 
V argas, que era o ídolo da outra ala. da outra banda fonnada pelos 
trabalhistas e também pelo pesSoã.I ao Part:J.do Social Democrático. 
MajoritáriOs, absolutamente majoritário-s. Lembravam-met assim, 
os da UDN, um pequeno exército. de espartanos ou atenienses lu
tando contra as forças poderosas do antigo Egito, que se derrama
vam em número bem maior, dispostos a estraçalhar e a esmagar 
aquele pequeno grupo de abnegados e loucos que tentavam inutil
mente colocar sombras. manchar à figuci. de Getúlio V argas. 

E eles tinham aquele líder, o Sr~ cados Lacer~ com aque
le vozeirão monocórdio, que quando começava a falar, devido à 
flex.xbilidade verbal que o acometia. pelo fato talvez de- ser um ho
mem de grandes leituras, dificihnente poderia parar ou deiXar de 
ser aplaudido ou entendido, a mio ser quãndo recebesse aparteS, 
que ele sistematicamente .negava, p:fiiieipalmente quiildõ }:iãrtiãin 
do Sr. Vieíra de Mello ou rle alguns energúmenos, de cujo grupo 
fazíamos paiu; que &amos aqueles mrus jovens da Câniara dos 
DeputadoS, recém-chegados, que adoravam fazer barulho e atrapa
lhar os discursos do Sr. -Carlos Lacerda. 

O Sr. Carlos Lacerda se virava, então, para ó Presidente da 
Casa, que era aquele-apofíneo Sr. Cados-Luz::-epe&a: "Sr. PreSi
dente, eu nãó-perm:iti a.pariés e avisei à MéSã QUe itâo pOderia acei
tar apartes." E nós, lá do outro lado. fazendo barulho, batendo em 
microfones.-Havia- figuras lriCríveis n-es-se· plenário. como ãquele 
capitão do Paraná, magro; de cabelos negros. de olhos fulgurantes. 
quase que alucinados, e que transportava sempre urna pasta, o Ca
pitãO Molinara. Não sabíaniOs o que havia dentro daquela pã.sta, 
mas ele não a largava em hipóteSe :ilgUma, até o :rriori:lento ein qUe 
um dia o Sr. Lacerda investiu coritra ele, ou, mais violentamente, 
contra a figura de V argas, e o Capitão MOlinam abriu a pasta. Ve
rifícam-os, entãõ, que lá dentro liaVia da metralhadora à faca âe 
ponta do nordestino; havia revólver e toda espécie de armamento. 
O Capitão 'já éstava a fim de 'trUcidar-o' nosso Lacerda, D.o._c!ue foi 
impedido por todos nós, que caímos, assim, em cinia dele. 

E que praz~! N~se tempo, quem estava conosco era-o nos
so_ pequeno General Leônidas Cardoso, que me dava conselhos, 
dizendo que na políiica.nunCa devemos deixai- ·de estar- ao ladO da 
mocidade. porque, segundo ele. a mocidade mete o ombro, comete 
erros graves, mas vai em fren"te, tenta desalojar e aluir o que está 
fixado, às vezes, com uma argamassa que podemos julgar inamo
vível. _ 

Então, sempre p-ensei o Seguinte: se aquele general, pol[tico, 
hábil, socialista. inteligente. tiveSSe -um filho, ele iria prepará-lo 
para ~ um grande ~gente deste País ou um excelente :Político~
E. para surpresa minha, quando vim novamente para o Senado. em 
substituição ao glorioso Fábio Lucena, pude tomar conhecimento 
desse Fernando Henrique, que não me impressionou absolutamen
te pela sua oratória -e mriito menos pela capacidade de cOnninica
ção, que era mais peculiar ao seu saudoso genitor do_ que a ele 
própriO. - ~ - - -

0.- tempo, entretanto. vai passando, as circunstâncias se 
apresentando, surge wn Lula de cá, STEge Um outro nome de lá. 
vem um mineiro -das plagas deles, vem um nortista dos rincões 
nordestinos. e aparece esse Fernando Henrique com a sua i~ 
·que trouxe como se fosse um escudo mágíco e ciritilante para em
polgar e sensibilizar a grande ahna sofrida do povo brasileiro. O 
povo brasileiro. que é Um náufrago debatendo-se no meio do mar, 
nas profundas águas, naquelas paragens celeste-abissais do grande 
mar da angústia e da dificuldade materiaL Surge, então, a idéia do 
Real como uma esperança a que ele se pôde agarrar, como um 
náufrago que se segura a uma jangada. Por causa desse Real, o Sr. 
Fernarido Henrique vem de ser conduzido _como o mais votado, o 
mais expressivo daqueles que receberam os sufrágiOs da grande 
coletividade brasileira. Não adiantaria o Sr. Lula espernear com as 
suas divisões panzer, daquilo que ele chama os militantes. Não 
adiaiitari2t O Sr. Leonel de Moura vir coiltestar o Reai,-J)orque, com 
isso, ele estaria apenas mergulh~~ como um homem que mergu
lha numa areia movediça. 

A verdade é que o povo estava agarrado ao Real como se 
fosse uma esperança. aSsim permanece e ai de Fernando Henrique 
se decepcionár o povo com relação a essa queStão. 

Então, alvíssaras para esse Presidente filho daquele político 
tradicional, que, por assim dizer, da argamassa do seu idealismo e 
dos seus conhecimentos, foi plasmando e modelando uma imagem 
que, para nrim, como brasileiro, é uma imagem de esperança 

Os~ Estados co:gteçatam-_a_prod~ir as_ suas decepções. as 
suas surpresas, _agradáveis-e- desagradáVeis. e aí temos senadores 
que representam- ilgo de noMe e -de. superior, governadores que 
simbolizam urria- esperança::, cidadãos que participam ou faZem 
parte da nova agremiação vitoriOsa; e O velho_Ph-IDB, Partido cuja 
tradição se vincula à própria luta .pela restauração democrática, 
afumando-se mais uma vez como absolutamente majoritário no 
plenârio do Congresso da Câmara dos Depütados. E os Partidos 
radicais, como o PT, que têm nos seus componentes figuras verda
deiramente hostis e agressiVas, que não somam mais ainda à sua 
agremiação jus~te pcn_: causa disso, ou seja. pofque hostilizam -
gratuitamente os grandes democratas deste País. mas, apesar disso, 
crescendo e aumeritarido as suas Bancadas como acontecerá neste 
Senado quando o riõbre Suplicy, s-ozinhõ, deixará de carregar so
bre os ombros todo o pi!so da sua agremiaÇaõ para disso comparti
lhar ao lado de quatro ou de cinco outros que vêm de ser eleitos 
por aí. Haverá figuras do próprio PSDB que poderemos classificar 
conlo alinhados com o comportamento" do PT - e Deste campo 

_posso citar o meu distinto- amigO a quem admiro profundamente, 
Artur da Távola - e homens que, durante as suaS trajetórlas na Câ- -
mara dos Deputados sempre se conduziram com uma linha de con-
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duta verdadeiramente hannônica em relação ao Partido dos Traba- -linha política de Antônio CàriOs Magalhães. Não -sei se a recíproca 
lhadores que aí está. - é .verdadeira, se Antônio Carlos Magalhães _retribui_ na mesma 

No Amazonas elegemos duas figuras interessantes: o nosso moeda. Acredito que sim, porque ambos são de briga: um é um lu
Bernardo Cabral, já conhecido oo âmbito nacional pela sua atua- tahy que corresponde a umjaborandi perobajatobá das plagas do 
ção como Relator da Constitliição yij:entê- no nosso Pafs, o:O.dc ele Ineio oeste e o outro é aquela fera de lanceta à mão, que tcxlo Bra
se destacou pelas suas qualidades intelectuais, pelos seus indiscutí- sil conhece e sabe que está sempre pronto a espetar aqueles que se 
veis dotes de orador, pela sua maneira fidalga de tratar os com__pa- lhe antepuserem. 
nheiros e, depois, como Ministro da Justiça, de cuja Pasta saiu, O Sr- Cid Sabola de Carvalho- Permite-me V. Ex" um 
após um desentendimento frontal com o Presidente da República e aparte? 
-por que não dizer também, pela sua figura de espadachinl, de OSR-AUREOMELLO-OuçoV.'Ex'comprazer. 
capa ao ombro, o Zorro das áreas da política, acaboo llllÚS uma vez O Sr- Cid Sabola de Carvalho- De repente fiquei atlito 
reconhecido p'elo povo do Amazonas. que o sufragou como o maiS - vendo V. Ex* rctrocc:;der tanto no tempo~-Pensei que memórias da 
votado dos nossos futttros Senadores. Bem-ao seu lado, o Jefferson Câmara dos Deputados.- no Rio de Janeiro, viessem à l9na neste 
CarpinteirO Peres, intelectual,. magrinho. lutador, estudi0$0, jrmã.Q momento, para justificar i indumentáiia de V. Ex"', com a qual bati 
do nosso_ antigo Senador Leopoldo Peres, que foi uma revelação uma fotografia. aquele paletó que iuarda as impressões digitais de 
na votação que lhe foi atribuída pelo povo do Amazonas. --- Oçtávio Mangabeira, João Mangabeira, JusceliD.o Kubitschek, Pra-

Aliás~ li há poucos dias, com uma Certa perplexidade, o que do Kelly e tantos e tantos outros, sem falar no nosso companheiro 
escreveu a nossa muito querida jor.Dalista Tereza ~vinel. fazen- Nelson Carneiro, que já estava, DiSte teinpo. também testemo
do uma critica ao Jefferson, dizendo que aqui, neste Plenário,já _tí- nhand.O e fazendo a história do Rio de Janeiro.-
nhamos um pedreiro, que é o nosso colilpanb.ciro João Fr.u;t.ça. e O_SR. AUREO :MELLO"- Sei que V.~ morre de-inveja 
que iríamos tti também uln carpinteiro. Ela, na certa, mal informa- do ID.eu pãletó; talvez contrate um alfaíate para fazer um igual para 
da, julgou que o nome do Jefferson fosse_ apenasJeff~sonPeres_e . V.~. 
que "Carpiilteiró" fOsse uma síglã como a do Chico Vigilante ou O Sr. Cid Sabo:ia de Carvalho ~Tanto é verdade que bati 
de outro qualquer, que adota um apelido para_ sustell_!ar_ melhor a uma fotografia com ele. V. Exa se lembra. _ 
sua caracrerística.:Política. Mas riãO:cázPinteirt,-Peres-é uma famí- · o·sR. AUREO MELLO- Mas V. Ex* está-se esqueCeiÍdo 
lia tradicional do Amazonas. Eles nada têm que ver com carpinta- de que. quan_do foi à Rússia, ~-~Íltiu ~-frio dÓs diabos,_ é}_uern 
ria, mas, quem sabe, os seus ancestrais fOram ~inteiros; C -de -e emprestoU: a V. Ex* um belo jaquetãO C9JD.Prado nos Estados Uni
Carpinteiro Peres, ComO- nOme fãmiliar e nãO como antonomásia dos "fOi Cste seU inodesto colega. 
destinada a caracterizar um salto demagógico de sua parteJ3ntão, ~ O Sr, Cid Sabola de Carvalho_: É verdade. 
vêm aí o Bernardo Cabral e o Jefferson Carpinteiro Peres~ lá do O SR. AUREO MELLO --E muito lhe sei-Viu pãra aiDúar 
Amazonas. aquela "friorência" que havia na União S-oviética. MaS não lhe em~ 

Este Senado será também emiqueclâo Por nC?mes tradicio- prestei o paletó, porque era muito tênue para aquele terrível frio 
nais na política brasiJeUa, como o nosso chamado 'Toniilho Ter- mOscovi_t.a.. Entretanto tenho certeza de que_ V. Ex"" ficaria eiegan
nura", que é AntôniO Carlos Magalhães. que preferiu se:r-Senãdor tíssirilo-_vestido no meu fanioso paletó zebrado. 
da República. O Senador Jutahy MagaJhães, estava conversaudo e, O Sr, Cid Sabola de Carv3Jho - Estou brincando assim 
de repente, ficou atento no momento em que falei nesse nonle que, com-V. Ex*. mas na verdade quero falar sério dentro do seu discur-
se não estou enganado, é uma de suas predileções-não sei se a fa- sqo. V. Ex'" está fazendo cOnsiderações sobre o Senado do próximo 
ver ou contra. Mas virá também p_ara cá,_para_dar os _seus a_e<ujes, fevereiro. o SenadO que se renovará profundamente. E queiram os 
para opinar os seus pontos de vísta -polítíCos. - - - bõns fados que os que· aqui vãó chegar cheguem com o espírito 

Infelizmente. o nosso querido Colega não estará ~i. cqmp obreiro, com o. espírito trabalhador de muítos que aqui se despe-· 
não estarei~ neste Plenário para discutir essa ma:téria,-inas, já ful ~em: ~guns por não se haverem candidatado ou por haverem-se 
colega de Antônio Carlos na Câmara dos Deputãdos, e, inegavel- candidatado a outros postos, logranc!o ou não êxito -:' 1UlS logrando, 
mente, ele é um Parlamentar arrojad.ísSimõ, Que ilãÕ heiíta em tirar Oütros não e O êxito passa ao largo ou chegou a alguns dos nossos 
o paletó e arregaçar as mangas na hora em que acha que vai dispor companheiros -; outros, como eu, que não obtiveram êxito na e lei-
as suas idéias. _ _ _ _ç?.o que acaba de se ferir de modo tão amplO em todo o Pãís ... 

O Sr, Jutahy Magalhães -Permite-me V. Ex" tim aparte? ~ ~ O SR- AUREO MELLO- Injustamente, aliás. -
O SR- AUREO MELLO- Pois nãõ; nobre Senadoduta!iy ~ O Sr. Cid Sabola de Carvalho- . .mas é importante lem-

Magalhães. - - _ __ _ brar "que O neceSsário será manter vivo o espírito do Senado Fede-
O Sr. jutahy :Magalhães- Gostaria que V. Ex*, que o co-- _f?.h _Po~- aqui, nestes 8 últimos anos, tivemos Senadores que não 

nhece tão bem, apontasse algo que S. Ex* fez enquanto ParlameD.- vão voltar e que tiveram o empenho profundo_para guardar a com
tar, um fato apenas em 12 anos de mandato, a não sei_ brigar. Foi petência do Senado, a sua dignidade e, acin)a de tudo, guardar_ o 
salvo por um inimigo de passar vergonha, quandO~-ele ia correr, na ~-írito fraternal desta Casa. V. Ex'" está falando e até brincando 
pre_sençf!. de Tenóriõ. foi o Dr.!õão Mendes, Deputado na épOca, um tanto quanto aqui e ali dentro desse espírito da alegria amazô-
que o segllrou para não correr. Depois ele foi agradecer: "Deputa- nica, que é o espírito de V. Ex*; :olas temo pela renovação_ do Con-
de João Mendes, V. Ex* salvou a minha vida". Ele respondeu que gresso Nacional no que ela possa se distanciar da defesa 
não havia salvo a sua vida, mas a sua honra. in~titucjonal _ _V~os chegar a um momento em que será muito im-

O SR. AUREO MELLO- Conheci João Mendes, mas co- portante a defesa das próprias instituições. O qUe temos assistido 
nheci a aruação do noss-o Atitôffiõ Carlos Maga.fu:ães. Claro _que ultirn,amente. Senador Aureo Mello - e mais importante do que 
não estou aqui com a sinopse à mão para· saber o que ele fez como analisannqs a composição partidária, é isso que iiiteresSa, por íSso 
Parlamentar ou quais os projetos que elaborou, neni os discurso~_ invado Q _discurso de V. Ex"-, o que vimos aqui, ao longo dos últi
que produziU, nem os pareceres, nem qual foi a sua ã.tuaçãó. ~ei .- mos anos, foram verdadeiras tentativas de destruição do Poder Le
que na Bahia a barra é pesada e a briga não é de brincadeira Sei giSlativo; tentativa que outrora foi feita com relação ã.o- Poder 
que V. Ex"'", dentro dos seus pontos de vísta, realmente não tolera ã JudiciáriO, cOm relação ao Poder Executivo, inas essa campanha 
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acentuadamente centrou-se mais por sobre o_ Poder Legislativo. E 
ainda mais, tivemOs aqueles casos dramáticos que justificaram, de 
certo modo, a ojeriZa popular, inclusive diante de companheiros 
que sofreram punições. de outros que renunciaram, sob acusações 
profundamente depreciativas. Tudo "isso 6-veirlade; mas a Institui
ção está bem acima. dos homens; mais -do qUe-o orador que apar
teia V. E,.a, maior que V. Ex-, que está na tribuna, maior do que os 
Partidos., é exatamente a Jnstiru.ição que é o Poder Legislativo. E, 
nesse contexto, muito irnportimte é o Senado Federal como a razão 
de ser da Federação Brasileira. Por aqui têm passado pessoas ex
traordinárias. Ainda não matamos-ã saudãde de um Luiz Viana Fi
lho, de Um Affonso Arinos, ainda nãO matamos a saudade de um 
Virgílio Távora e de tantos que, já no-nosso- tempo; por aqUi-paSSa.: 
ram e até faleceram, como é o caso de Fábio Lucena. já citado hoje 
por V. Er. que foi um dos espíritos mais lwninosos e mais trans
cendentes de quantos por aqui passaram e brilharam. A instintição, 
no entanto, é maior do que Nelson Cameiro, é maior do _qUe todOs 
nós, é maior do que Jutaby ~galhães, é maior do que os que fi
cam, maior do que os que panem:e maior do que aqueles que che
gam. V. Ex- sabe que pairam ameaças sérias sobre a~ democracia 
brasileira. E muitas vezes o que parece ser o exercíciO·da própria 
democracia outra coisa nâo ·é Senão- wna anleaçá"-"a ela própria, 
como, por exemplo, a influência do poder econômico na disputa 
eleitoral. Mas não quero me alongar dentro do discurso de V. Ex•. 
Invadir o discurso de V. sr é como iilvadir a privacidade da sua 
eloqüência e a comunicação da sua_ inteligência obtida nesse mo
mento com os nossos pares. Quero festejai em -v: EX• essa capaci
dade de análise que traz à tribuna do Senado Federal e augurar que 
a carreira de V. Ex• não se encerre com esse rriaridato. V. Ex,• tem 
um longa carreira pública e uma carreira não apenas de deputado 
federal. mas, se me não engano, também foi deputado o estadual. 
teve passagem pelo rádio, tem uma passagem como procurãdor de 
um importante 6rgão da Federação e espero que a··sua cOntribuição 
continue viva e muito viva após terminar O seu-mandato aqui nesta 
Casa. Quero dizer também_a V. Ex- que o orador que está na tribu
na prima, acima de tudo, pela elegância dos seus sentimentos. Essa 
a elegância mais importante que há, talvez- seJa a Verdadeira ele
gância grega essa dê que dispõe V. Ex- nos últimos momentos que 
vivemos dos nossos mandatos. Parabéns. 

O SR.. AUREO MELLO- Muito obrigado nobre Senador 
Cid Saboia de Carvalho. Ontem jâ tive -oporn.m.idade de dizer e o 
digo especialmente aos três- para nós, jovens companheiioS -riO
vos Senadores que estão integraJJdo agora esta Casa Legislativa, 
que. sem desmerecer os demais, Cid Saboia de Carvalho foi O Se
nador paradigmático neste plenário. A sua ausência nó Senado Fe
deral será sentida de maneira bem nítida, embora - verdade seja 
dita - quase não nos apercebemos disso devido às renovações que 
surgem, porque os ·que vêm para esta Casa-são _pessoas também de 
muitas qualidades e de muito valor. Mas não é fácil trazer para 
este Plenário um outro Rui Barbosa,. como também não será fácil 
trazer um outro Cid Saboia de Carvalho. O povo do Ceará eiróu ao 
deixar de reconduzir ao Senado Federal a figura de Cid Saboia de 
Carvalho. EsSa é a verdade. -- - - - - -- -

Do Pará, virá o nosso Jader Barbalho, que já-foi Deputado e 
que é ·uma flgrira nova. Do Piauí, niãls- ulna vez, vifá-ci ririssõ Hugo 
Napoleão, que, sem dúvida alguma, é mn dos pontos altos do Se
nado Federal. Be outros Estados. outros nomes virão pontiflcar e 
clarear, mais uma vez, esta imensa sala de aula de eruditos, que é 
como vejo o Plenário destes 81 Representantes, cada ÜIÍl dé:Ies' um 
verdadeiro mestre e. ao mesmo tempo, um símpâOcO -aluno. 

Agora, que se advirta aqueles que alllda aprenderão a "atra
vessar o sinal" nesta Casa: Não venham com aquele espírito demow 
lidor de desestruturar o Senado Federal! Esta Casa é um 

organismo tão CrescidO e iriamovível quanto o será uma esfinge do 
Egito ou uma pirâmide daquele longínquo país do passado. 

Já ouvi d.izer que é inteDção dos novos senadores acabar 
com a sala do café, pois que seria algo·i}ue estimularia O 6cío dos 
senhores Senarlo!es. Por favor. essa é uma ciiti~ ~ ~__Êli~
tas, das maís inadequadas, das mais deficiei:ttes qrie jâ fizeram cOn
tra este Senado. 

TCmos- passado nOites segllidas, tãrdes inteiras, inúmeras 
manhãs, cansi!dos, esgotados, extenuados pelo trabiUho gigantesco 
que temas desenvolvido, quer no plenário, quer nas comissões e, 
para arejar o espírito, às veiei, nOS reunimos _paii--Pa.Iestrar. para 
trocar idéías e para fazer aquifo que se chama "Óigiene Inental". 

Tudo teill um::úàzão de s-er rieste Senado, tudo se justifica 
dentro das normas do bom senso que foram sendo sedimentadas 
no fluir dos anos pelos que foram; antes de nós, mUltO mãíS-sábios, 
muito mais competentes, mUito -mais-eiiiditriS. -

- -Que não -se venha com a futenção de lazer dCSte Senado par
co de debates aguerridos; de palavras queiman-tes dirigidas de paf
te a parte. Essa não é função do Senado Fcideral Poderâ ser da 
Câmara qos Deputados, põrque ali não há um limite para iníciO de 
carreira c<;mo· eXiSte -entre nós, Onde se de1inninà. 35 anos de idade 
para se colocar os pés nesta casa. rieire Verdadeiro Colégio-dOs an
ciães, que aqui está para ponderar e para ser uma casa corretora 
das leis que venham imperfeitas ou motivadas pelas paixões da ju
ventude da nossa Câmara aberta. 

Esta e a- Cãiriaia fechada; esta é a câmara do conciliábulo, 
do' bom-Senso, onde os vellios pajés aqUi estão ao clarão dos cin
cantás, que s-'"ao aquelas reSülas perfumadas. que. no meio da selva 
amazônica. clareiam os canciliábulos dos grandes chefes, para que 
possam ponderar, analisar, cortar, escOiniar, definir e -mostrar que, 
afinal, a verdade tem de ser associada intim3mente com a pondera
Ção. com o bom-senso das mais velhos, daqueles que, pela expe
iíêncla; são capazes de produzir esculturas muito maiS perfeitas, 
estan.tCtas müitO- inais cristaliri.as- do que aqUelas feitas a gOlpes dC 
faC:ao. Embora tenham a selvagem bel~ das coisas criadas pela 
arte e pelo espírito criador, não serão, sem dúVida. tão perfeitas 
diante das necesSidades, da realidade- do ser humano, do confronto 
daqueles que vãO lidar Com elas. 

Então, por favor. qué Mo se venha para o Senado cóm o es
pírito beHcoso, que caracteriza as agremiações eSn.tdantís; ondejo
vens vão ali terçar armas, para aperleiçoar a sua capacidade verbal 
e o· fluxO das suas idéias: Esta é a Casa das idéiãs s·Cdimentadas, 
daquelas que já estão cristalizadas no bom senso. na experiência e 
naquilo que se chamaria a verdadeira ciência, o verdadeiro conhe
cimento. Não se venha tentar modificar o Senado Federal. Talvez 
se possa, como sempre fiz desde o dia em que tomei posse nesta 
Casa, subStitúindo a figura- imarcescível de Fábio Lucena,. permitir 
discorrer, como leve e agradável brisa, sobre determin_ados assun
-tOs que aqui ·possam ser ventiladOs. Entretanto, ja.riiais se poderá 
dar ao Senado a característica de wna casa diferente da Càsa da 
i:t.rist:eridade.- Esta é a Câmar-a ReviSorã encarregada de mostrar 
onde estãO os erros e ·colocar no devido encaixe ~s _accm:os que de-
vem ser produzidos pOr todOs nós. - - -

Virão Parlamentares âe outros Estados, e aqui estamos para 
acompanhar a atividade de Fernando Henrique na Presidência da 
República Aqui estamos para observarmos o que a _Câm_ara dos 
Deputados irá fazer e Dos mandar. Devemos ter a certeza de que, 
como disse Cid Sabõia de CarVallio, esta instituição nãOJXlde ser 
transformada, do dia para a noite, em coisa diferente daquilo que 
ela é, porque os homens passam. as figuras desaparecem. Ficam 
ressoando neste plenário apenas o eco de suas palavras e a agude
za dos seus pensamentos. A instituição permanece, porque o Sena
do Federal é algo granel~ e eloqüente, majestoso, imponente. 
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semelhante a uma árvore de ~ que jamais poderá ser destruí
da, erguida no meio da savana, como se fosse um juazeiro OlLum 
grande baobá, a qual não pode ser comparada com a fofhagem ras
teira dos arbustos ou das vegetações :flexíveis, q-ue não Suportam a 
força dos ventos nem o ímpetõ das correntes pluviais que pOSsaril 
arrancar na direção das suas bases, dos seus plintos e dos seus fun
damentos. 

Deixo aqui essas breves palavras. Todos os dias estamos di
gressionando sobre essas eleições que ainda estão marulhando em 
nossa memória, em nosso -coração e em nosso espírito. V amOS 
sempre conv~ar a respeito dos fatos que acont:eceram ou que es
tão acontecendo. Tenho certeza de que quem lucrará com tudo isso 

· será o Brasil, este país que cada dia se ãtmna, mais e mais, comO 
naçãO soberana. como nação respeitável, com~ nação que--~~~ 
inveja e admiração aos Outros povos dO mundo, ~guiar nação de 
paz e de amor, de amizade e de inteligência. que é um exemplo até 
para os continentes. Raciocinem comigo: o continente eUropeu -ê 
formado por países ditos muíto adiantados, e o são realmente. En
tretanto são países pequeninoS, um PróXimo do outro. Mal se cruza. 
a fronteiiã. de-um país, já muda a linguagem, as características são 
totalmente diferenteS e- já se vê uma nação agredir sua vizinha. 
Eles são tão pequeiios, tão reduzidos no seu território! Enquanto 
isso, o B"iasil, apesar de toda a variedade racial que possui, desde 
os contrafortes do alto rio Negro até as extremidades de Ponta 
Porã ou das frOnteiras do Rio Grande do Sul, mantém a sua unida
de idiomática como um galardão_ de civj)jzação e de Capacidade, 
mantém o amor fraterno que cada E:stad.Õ devota ao oUtro- e. sObre
tudo, o orgulho de ser brasileiro, que é, por assim dizer, a mesma 
nota que todos os ouvidos escutam ao mesmo tempo, um diapasão 
tocado para que os povos ·do mundo inteiro, que fazem parte dessa 
grande coletividade, marchem serenamente, no mesmo compasso 
de patriotismo e de amor -a este solo tão diversificãdo ...:. geladO
numa ponta. tórrido em outra, arenoso em uma terceira -, masque 
é o amálgãma do amor, porque o Brasil é, sobren.Kio,- uma -terra 
fraterna e um país de coração gigante que se identifica e Se toma 
bomogêneo de ponta a ponta na certeza de que o seu futuro está 
defmido diante da luminosidade do seu espírito, que é aquilo a ele 
vinculado. 

Sr. Presidente, vou concluir estas palavras, que, como disse, 
constituem meras digressões, pois vejo- a luz vermelha do avião di-
recional desta Casa anunciando que é hora de pousar. ComO agora 
sou um voador constante, porque jâ fiz Cjuatro viagens de avião a 
Manaus, agradeço a V. Er e llie apresep.to minhas saudações. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENADOR 
AUREO MELLO NA SESSÃO DO SENADO DE 
26.I0.94. QUE SE REPUBUCA POR HAVER SAlDO 
COM INCORREÇÕES: . - ...... . 

O SR- AUREO MELLO (PRN-AM. Pela ordem.) - Sr~ 
Presidente., há diversos dias, era miDha intenção praticar aqui um 
ato de justiça em relação a um conterrâneo_ meu que tem sido um 
exemplo de capacidade administrativa e- intelectual na chefJ.a do 
Governo do meu Estado. Refiro-me ao ProfeSsor Gilberto Mestri
nho de Medeiros Raposo, que;recentemente, foi à cidade alemã de 
Düsseldorf- se não estou enganado -, Onde diversOs sábiõs e en
tendedores de assuntos referentes ao_ globo terráqueo prestaram 
seus depoimentos e .formularam conferências e palestras para se
rem acolhidas pelo mundo inteiro, para apresentar mn livro de sua 
autoria 

Todo o Brasil sabe que o Professor Gilberto Mestrinho, um 
humilde caboclo lá das faldas de Lábrea. no Rio,Purus, no Arnazo- · 
nas, tem sido um administrador capaz nesse Estado e, sobretudo, 
tem se revelado um profundo conhecedor dos assuntos da gleba 

verde, daqueles que são, às vezes, tratadOs levianameD:tC -por-pes:. 
soas que nunca puseram os pés na Amazônia e não sabem, afinal, 
o que significa essa faixa de terra,. esse pedaço dO chão brasileiro, 
_que, decerto, é a fatia- lnais rica de toda esta Nação, de todo este 
País. · · 

O ProfeS"sor Gilberto Mestrinbo tem sido -um ·verdadeiro 
aniigo identificado Co:in aS-classes humildes do Amazonas e, ao 
mesmo tempo, sem os exageros do ci.dicalismo, um cidadão soli
dário com todas as iniciativas da c]?sse empresarial dessa região. 

No momento-em que se elege wn novo governador na pes
soa do Sr. Amazonino Mendes, é hora de se fazer também justiça a 
Gilberto Mesttinho de Medeiros Raposo, que é Presidente do 
PMDB naS plagas amazoD.enses, e que tanto tem sido útil a todos 
os brasileiros para o esclarecimento dos assuntos_ concernentes ao 
meu grandioso Estado. É ele quem op-ina e quem diz., com a auto
ridade do cargo qu_e exerce, a !espeito do que chamam de depreda
ção da Floresta Amazônica. E ele que sabe discernir entre aqueles 
que estãO realizando a arrancada predatória contra essas áreas e 
aqueles que realmente exercitam uma cultura racional com relaçãO 
aos produtos e à flora e fauna da reiiãO~ ÉO defensor do aborígene 
que habita no chão da Amazônia e que continua -sendo mn fatõr de 
acréscimo e de progresso para essa área. É, ao mesmo tempo, um 
conhecedor profundo da fauna amazonense, que é tão caluniada e, 
ao mCsmO tempo, injustamente -defendida por aqueles que Se di
zem ecologistas, mas que. a rigor; conhecem apenas asfalto, para
_!elepípedos e paredes forradas a cimento. Conhecer a se1va, 
respirar o ar puro que vem da mata, entender dos rios multicolori
dOs, povoados de pescados de todo tipo, é uma tarefa que somente 
pode ser attibuída àqueles que cursaram a universidade da vida- e 
a Wliversidade da vida nesse local-, apreci&ldo, estudando, parti
cipando, corrigindo e ajudando essa terra a se afinnar como uma 
parcela maior da grmlde- fração Vêtdejãntê:-do nÕsso -~deScomunal 
:País. - - --

Por issO, Sr. Presidente, nesta oportunidade, deixo aqui o 
:rrieu preito de admiração a GilbertO Mestrinho de Medeiros Rapo
so, que começa a se destacar no âmbito interriacional pelã sua cul
tura, pela sua capacidade, pela sua mobilidade_ intrêmula e 
intimorãia e IIi relação_ aos assuD:tos_ da nossa terra. - _ 

Manifesto -a minha admiração pela maneira como tem con
duzido a fração, que ali existe, do meu antigo Partido, o_ chamado 
PMDB, por ele presidido, que tem sabido apontar os seus candida
tos com muita ciência, lucidez e intéligência -

Presto aqui, portanto, nestas breves palavras, a minha ho
menagem ao Gilberto Mestrinho de Medeíros Raposo, que, em ou
tra ocasião, não as recebeu porque talvez estivéssemos ainda no 
fogo da batalha, no entrevere do combate, mas que, neste_ momen
to eni que se ensarilham as armas e termina a luta eleitoral, merece 
o -destaque que é dado àqueles que se tomaram credores da admi
ração e do muito apreço dos patrícios dessa região e de fora dela,-é 
dado e necessário que assim se profira. 

Encerro as palavras que me foram pennitidas pela nobre 
Presidência e formulo votos de que Mestrinho continue na sua bri
lhante l;rajetória, inclusive de escritor e sociólogo. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENADOR 
AUREO MELLO NA SESSÃO DO SENADO. DE 
08.11.94. QUE SE REPUBUCA POR HAVER SAlDO 

. COM INCORREÇÕES: . - . -

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o SegWD.te 
discurso;)- Sr. Presidente; Sr-s·e Srs. Senadores; Ocorreu- em Ma
naus o falecimento de Naziazeno França. um cidadão "parad.i.gmá
rio" nas áreas do meu Estado e, conseqüentemente, do Brasil. 
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Naziazeno, pai do ex~ Vereador Paulo França. jornalista mi
litante e um dos funcionáriOs nWs assíduos do jornal A Crítica, 
era o que se poderia chamar de um homem santificado;- porque 
puro, porque dedicado à sua família. porque eXtraVasandO-amor e 
ternura em relação a todas as pessoas, amigo dedicado a seus ami
gos e que não agasalhava o fel no coração. ~ -

l"faziazeno França era desse tipo de pessoa que nos faz_ 
chorar, estejamos a que distância estivermos e longe dele ao 
tempo em que também estivermos, porque era a alma cãndiâa. 
aquele espúito realmente transparente, qu-e no-s- causava inveja 
pela sua pureza, que honrava o gênero humano. Era uma pessoa 
especial e a sua fala era sempre um ·conselho;-Era um puro, e 
não sei como não seria capaz de obrar milagres. como milagres 
fez o próprio Cristo na sua tiã.jet6riit. s<iritificada, na epiderme 
deste planeta. 

Por isso, Sr. Presidente, inscrevi-roei~ comôVidamente, para 
fazer-lhe o necrológio, que é uma: forri:ia dC ser lembrado na mais 
Alta Representação do País, que ê o Senado da República, e, por
tanto, prestar-Jhe esta honraria, que não pode ser :rrestada a todo 
mundo, ou sequer a todos os que tombam. 

Na.ziazeno França é um nonie para ser esculpido na me
mória de todos os amazonenses, servindo de exemplo pelo seu 
caráter adamantino, pela sua personalidade singular, especial, 
semjaça. - - ---

A morte veio no seu galope trágico, com a- sua-cruel ceifci
deira e arrancou do nosso convívio essa pessoa extraordinária- e 

bondosa, grandiosa Iia sua simplicidad~ ainda jovem. embora nu-
merosa e ilustre a familia de que era _líder. -

Aqiri. profundamente pesaroso, amargurado, -somente nove 
- diãS depoís dó acontecido,-venho eu transmitir aos ·meus pareS e a 

toda a Casa essa ocdrtêi:fcia: Lá, entre as estrelas mais alvas, entre 
as mafs cintilantes, -entre aS-que pulsam na imensidão ãzulada das 
noites do Brasil, estará piscãndo, mandando recados luminosos 
para as pessoas, Naziazeno França, antigo-funcionário rimnicipal, 
humilde fiscal da Prefeillira, ~Dias ·que semeotl; em Manaus. wiia 
messe de filhos ilustres: uma delas. professora da Universidade de 
Brasilia; um outro, ·m:éâico e cientiSta cOinpefuntíssimo e pOpula
ríssimo na cidade de Manaus e em todo o Estado; e o bravo inti
morato jornalista Paulo-França, de queni fui àsseSsor D.a-Câ.n:iara 
âds VéreãdorCS, Com -seU_Jeito-aemmo-, COm à"sua nítida ascendên~ 
cia também da família Segadilha, que é uma fanu1ia de valentes e 

-de eSnidiõSOS na terra baré. Lá -estãó eres ::... toâos esses e mais os 
outrOs que não conheço - evidenciando a ternura com que, comO 
plantas, foram cultivados, preparados e ergufdos para o cumpri
mento do dever na sua giande missão de sereS humanos. 

Por iSso;- sr. Presidente, -neStas fueves Palavras, na- Casa 
mais augusta de toda a República, Cste modesto caboclo amazo
nense e tram.tz., e diz, e fala sobre Naziazeno França, em Naziaze
no França. de Nazi.azeno França, uma grande figura amazonense 
tJ.ue, infelizmente, partiu para-a etertiidade, deixando viúva e ftlbos 
admiráveiS. - -

- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 157" SESSÃO, EM 17 DE NOVEMBRO der -Executivo a abrif ao OrÇamento da Seguridade Social da 
DE 1994 União;en.> favor do Ministério da Integração Region&, crédito ex-

LI-ABERTURA traordinârió no valor de RS 4.370.914,00-(qiiatrn ffiilbões, trezen-
12-EXPEDIEN1E tOs e setenta mil, novecentos e quatorze reais), para os finS que es-
1.2.1- Leitura de Projetos pecifica; designação de Contissão Mista e fixação de ealendârio 
Projeto de Lei do Senado na 80, de I 994, de autoria do Se- p_ara a trainítaçãO da ~b?:ia. -

nador Júlio Campos, que dispõe sobre a proibição do uso de fun:!o 1.2.5- Discunos -do Expediente 
com mais de 3,5% de nicotina' pãra a fabricação de cigarros e dá . - SENADOR LoURIVAL WTISI'A- Transcurso dos 90 
outras providências. - - anos do professor e médico baiano José Silveira. 

Projeto de Lei do Senado n• 81, de 1994, de autoria d9 Se: - . ___ . SENADOR EDUARDO SUPUCY _ Ofício de S.Exa., diri-
nador DirCeu Carneiro, que dispõe sObre a proibiçãÕ =aa venda- de gido ao Presidente do Congresso Nacional, Senador-Humberto Lu
bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais situados nas cena, indagando sobre as providências que estariam sendo toma-
áreas contíguas às faixas de domíniO das rodovias federais. das no sentido de que sejam cumpridos os prazos relativos à apre-

1.2.2- Comunicação . . . - ciação da Proposta Orçamentária pllrill995, coriforiile detemtina a 
Do Senador José Eduardo. de ausência do País no -dia 19 Resolução no 1, de 1991, do Congresso Nacional. 

do corrente. . - -SENADOR JUTAHY MAGAI.RÃES -- éritiéas à aoiaÇão 
1.2.3 - Requerimento 
_ ~ 846194, de 3.utoria do Senador Esperidião Arilln. solicí= · -do ex-GovernadOr Antônio Carlos Magalhães durante a campa-

.- nba polítiCa -na Bahia, incitando à violência e contrãriando os 
tando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 

- ditames da democracia. Recontagem dos votos pára o Senado 
14,16,17 e 18do corrente mês. Votaçãobdiadapccfaltadequonun. no Estado da Bahia. Apoio ao pleito dos produtores de sisai so-

1.2A- Comunicações dá Presidência _ -o_ 

· bre as resttições à sua comercialiZação rio âmbito da Comuni-
Edição,-pelo Senhor Presidente da República, da Medida dade Econômica Européia. 

Provisória n• 7(12, de 10 de novembro de 1994, que dispõe sobre SENADOR JÚUO CAMPOS '-lndÍgn-ação ante a resposta 
os cargos do Grupo-Direção e Assessoramento SUPeriores-DAS, 
da Advocacia-Gerai da União; designação de Comissão Mista e fi- evaSiva do Ministro das ComúmCãçõe5 ao Requerimento; de ai.tio
xaçã.o de calendário para a tramitação da matéria. ria de S .Exa., no 605/94, de iiúormações sobre a Co:ril:pra de outro 

Edlção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida satélite com banda KU pela EMBRA TEL. Apresentação de novo 
Provisória n° 703, de 10 de novembro de 1994, que dispõe sobre a requerimento reiterando a solicitaÇãO de infoimações Sobre os ter
implantação, em caráier emergencial e Provis6ii.O, da Defensoria mos da compra de novo satélite pela EMBRAER. 
Pública: da União e dá outras providências; desígnação de Comis- - 1~.6 -Requerimentos 
são Mista e fixação de calendáriO paiã a tramitação da matéria. ~ 847/94, de autoria do Senador Júlio CanipóS: solicitÍndo 

Ediçao, pelo Senhor Presidente da República, da Medida informaÇõe!<ao Ministério-das Comunicações. -
Provisória no 704, de 10 de novembro de 1994, oqUe iutonzaa -w-_848194, de autoriã dCt Senàdor~ DirceU Canieiro, s-olici
Companhia Nacionaf de Ab<lstecimento-CONAB, a -dõãr às popu- tando que sejam considerados, corDo licenÇa ãiiiorizada, os dias 4, 
Iações carentes quatrocentas mil toneladas de alimentos, de acordo 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17 e 31 de outubro do corrente ano. _Votação 
com o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos-PRO-- adiada por falta de quorum. 
DEA; designação de Comíssãõ-1\Iista e fixação de ealendário para N" 8491'14, de autoria. do Senador Alb;mo Franco, solicitan-
a tramitaçâo da matéria. - - - - do que seja considerado, como licença autorizada, o período de 17 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida _a 29 de novembro _do corrente mês. Votação adiada por falta de 
Provisória no 705, de 10 de novembro de 1994, que autoriza o Po- quorum. 
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EXPEDIENTE 
Centro Gi:áfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGAC!EL DA Sll.. VA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
ÜJIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUS!O COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1,2.7- Comunicações . . 
Do-Senador Hugo Napoleão, ~e ausência Cio País, no peno~ 

do de 16 a 28 do corrente mês. 
Do Simador Albano Franco, de ausência do País,-no período 

de 17 a 29 de novembro do corrente ano. 
1,2.8 - Comunicações da Presidência 
Recebimento de expediente do Supremo Tribunal Federal, 

referente à Ação Direta de Inconstitucionalidade 0° 1.153-7/60fJ.__ 
Dispensa da Ordem do Dia- da presente sessão nos termos 

do artigo 174 do Regii:nCnto Interno. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 
Semes!Ial ------- R$.23,54 

Tiragem: 850 exemplares 

1,2.9- Discurso do Expediente (continuação) 
.. SENADOR JUTARY MAGAll!ÃES, pela ordem - Justifi

cando os vários requerimentOS~ ae· sua autoria, de inclusão de ma
térias em Ordem do Dia. cUjos praZoS de tramitação eín Comlssãõ-
encontram-se esgotados. __ ___ _ __ _ _ 

1,2.10 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
13- ENCERRAMENTO 
2-MESA DIRETORA 
3- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTEs 

Ata da 15'7" Sessão, em 17 de novembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Pl'esidência do Sr. Chagas Rodrigues 

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

Affonso Camargo - Chagas Rodrigues - Dirceu Carneiro -
Eduardo Suplicy - Gilbe(tO Miranda~ lrapuan Costa Jiíníor ~ J$::
ques SilY_a- João Rocha- Joaquim Beato- José Eduardo- José 
Paulo BiSai- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy Magalhães
Lavoisiei Maia- Louri~al Bapti~- Magno Bacelar- Marco Ma
ciel- Maurício Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés 
Abrão - Ractiid Saldanha Derz,i - Regirialdo Duarte - Ronaldo 
Aragão- Ronan Tito. - --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos D.o.Ssos trabalhos. 
Sobre a mesa. projetas que serão lidos pela Sr-lo Secretária. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 80, DE 1994 

Dispõe sobre a proibição do uso de fumo com 
mais de 3,5% de nicotina para a fabricação de cigar
ros l: dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica proibida a utilizaçãO- de fumos contendo con

centrações de nicotina superiores ã3,5% na fabricação de cigarros 
e congêneres. 

Art. 2°-Ficam vedados o- plantio, a produção agricOla, o 
transporte, a guarda. a importação, a exportação .e o uso de fumos 

do tipo supernicotinado na fabricação de cigarros e congêneres. 
Art. 3° Os fabricantes de cigarros e congênêi'eS, os interme

diários e os plantadores--contratados que infririgfrem o dísposto_ 
nesta lei estarão solidária e individualmente S'Q.jeitos às seguintes 
penalidades: 

I - O in:frator primário Cst:arií sujeito a multa de 10% do seu 
faturamento bruto; 

- _II- A cada incidência a multa sofrerá um acréscimo de 5% 
sobre o percentual anteriormente pago. 

Art. 4° Esta_lei entra em vigor na data de-sua publicação. 
Art. 5o Ficam revogadas as disposiçõeS eiii CoD.trário. 

Justificação 

CuriOso como~ aberrações sociais ceritenárías podeni'assu---
-- rriir status de irremovível solidez consuemdinária~_ Verdadeira

mente espantoso como oS povos desconsideram o potencial dano
so ou irrãciónal de certos cosmmes, como o da bebida alcoólica e 
do fumo. Ou como o da circimcisão, o da ãmputação -dei clitoriana. 
o da perfuraÇão de orelhas ou narinas, o das tatuagens, o da am
putação ritual de dedos, o da autoflagelaçãO, Cntre outros delí-
rioS soCiais~·~ - - -- - ~ 

No caso do fumo, sabe-se que é responsável irrefutável por 
80% dos câÍl.ceres de puhnão. 80% das bronquites_ trõnicas e epfi
semas. 30% dos enfartes do mioCárdio e_ 25% doS_ deirames_ cere
brais (Instituto Nacional do CâÍicer). E, no. entanto, p<:Iã baflalida-. 
de com que é encarado pela população, em adiçãO ao incrível po
der económico dos produtoreS que ·cooptam o Governo com eleva
díssiroo percentual tributário sobre cigarroS e deriVados, torna-se 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) · Sexta-feira 18 6941 

praticamente impossível que os- IegislaâorCs preocupad'!s -~Il!. a 
saúde pública tenham êxito em qualquer ini~ativa coi:J.~ ~te-cos
tume deletério. -

Recentemente, cbamou-nos a atenção o desenvolvimento 
através de engenharia genética (DNA Plant Tecbnology) de wn 
novo tipo de fumo- denOminado ""'!-1, cujo_! percentuais de ~oti
na eram de 6,2%, isto é, o dobro dos fumos normais existentes, de 
2:SI3,5%. Enfatize-se que- a-niCOtina é, dentre os 4.000 compo
nentes químicos do cigarro, aquele que induz a dependência físíca. 
Pretendeu-se com isto, elevar o potencial de vício da população. 
Uma estratégia digna do Cartel de Me~llin. Aquela pesquisa ge
nética foi contratada pela íunia Brown & William Tobacco Co., 
que, como a Souza Cruz, é parte do holding da companhia inglesa 
British American Tobacco Co. Como o Protocolo de Biosseguran
ça dos Estados Unidos proíbe a plantação de variantes_genéticas 
em território americano, a Souza Cruz. apesar de negar, envoJveu 
agricultores _brasileiros, especialmente de Santa Cruz do S~_ n~ 
Rio Grande do Sul~ na empreitada de fornecer o fumo su~c~~
nado. Foram expOrtadas 850 toneladas em 1991 e 253 erii 1992. 
(Jornal do Brasil, 23-6-94). Um executivo do Brown & William 
Tobacco,--'fom Fitzgerald, diz que "não sabe como o Y-1 veio pa-
rar no Brasil" (Jornal do Brasil, 24-<5-94). _ 

O Presidente da Associação Brasileira de Fumicultores, 
Hainsi Gralow, diz que o fumo supernicotinado, em verdade, redu
zirá drasticamente as exportações brasileiras no setor. 

Segundo Daniel Kessler, do Food i!Dd Drug Administrarion 
americano, a produção de cigarros deve utilizar funios com teores 
de nicotina sifuados entre 2.5 e 3,5%, razão pela qual aquele órgão 
lutará para evitar a utilização de fwnos supemiconitados nos Esta
dos Unidos. 

Finalmente, a gravidade deste acontecimento pode ser bem. 
aquilatado pela reação de Janete Reno~ MiniStra da Justiça dos 
EUA, que estuda, agora, a possibilidade de processar os executi
vos das grandes companhias produtoras de cigarroS por perjúrio, 
fraude e contrabando (Jornal do Brasil, 25-6-94). . . 

Portanto, visando à salvaguarda da saúde da popui~ão ~ra~ 
sileira e dos noss_os interesses econômicos, pfõPoribo o presente 
projeto de lei que coíbe as possib!lidades de o Brasil vir~ tomar-se 
terreno fértil paia peSquisas escusas e manobras deletérias aos seus 
interesses. -

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1994- Senador JúUo 
Campos-

(À Comissão de Ass~tos Econômicos - decisão 
tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 81, DE 1994 

Dispõe sobre a proibição da venda de bebidas 
alcoólicas nos estabelecimentos comerciais situados 
nas áreas contíguas às faixas de domínio das rodo
vias federais-

prnzo de}O dias, contados aparfir da j)ublicação desta lei. 
- ~-Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

Os acidentes de trânsitÓ rePreSentam a teiceira -~oi causa 
de óbitos no País e a prfuteira, se consid~- a- pOpulação com 

o,idade até 50 anos, o qUe corresponde, anualmente, a. cerca de 
-25.000- mOrtes, ãlém de outras tantas que são feridas ou que ficam 

com lesões permanentes. Os ~~~ de onopedia e de traumatología 
dos hospitãis são ocupados em 63% por acidentados de ~síto. 

Os prejuízos sociais ·e materiais com acidentes são estiinã
dos em cerca de US$ 5 bilhões, cifra põi demais elevada, que po

=-- deria ser sensivelmente reduzida. pois muitos deles são <;:~sidera
dos evitáVeis~ coino aqueles deciOrrentes da ingestãO de bebida al

.coólica. 
O problema da embriaguez em acidentes de trãn~tO é_ de 

absoluta gravidade. As estatísticas da Compa:Dhia de Engenharia 
de Tráfego de São Paulo demonstram que cerca de 50% dos aci
dentados apresentam diferentes teores de álcool na corrente san-
güínea. --

Ariálises internacionais confirmam estas infoimações. O 
ProL Dr. J~Cohen, do :Departamento de Psicologia da Universida
de de Manchester, concluiu em seus estudos que, segundo o País 
ou a região. a propOrção dos acidentes _devidos ao álcool varia de 
20 a 50%, e inenclona o trabalho de RL. Holcomb, segundo o 
qual em 270 condutores implicados num acide~ 47% pelo me
nos estavam sob efeito da bebida~ 

Notoriamente o álcool, também quando conjugado com 
drogas ou me_dicamentos, reduz dras~~te ~ ação -i"ef!.~iv_a dos 
rilOforfstaS ãC)dirigi.r; aurileritando 0 rlsco à sua segurança e dos de-
mais usuários das rodovias. - _ __ _ __ 

A Associação Médica BritâD.iCa CStabciieCeu que "a palavra 
embriaguez será usada para ·significa! ·que o íridivíduo está de tal 
forma influenciado pelo álcool que perdeu o governo de suas fa
culdades ao ponto de tornar-se incapaz de executar com prudência 
o arabalho a que se consagra no momento". 

Segundo J. J. Prag as pertUrbações motoras ~nstituem o 
melhor sinal clínico de intoxicação. O álcool influ~cia negativa
mente a sensaçãO de- equihbrio e a capacidade-de coordena_~o, e 
esse fato exerce um efeito perigoso· nos ciclistas e motoristas, a 
uma velocidade relativamente baixa. _ 

De acordo com a legislação brasileira. uma_p~a incapaci
ta-se para dirigir quando a concentração- do álcool no sangue exce
de a 0,8 miligrama por litro, medida que equívale a três copos de 
cerveja ou a três doses de qualquer bebida destilada ou fermenta
da: uísque, vodka, cachaça e outras. 

Conforme os resultados de pesquisa realizada na Rodovia 
BR-116, trecho Rio de Janeiro a São Paulo, obSer\f_a-se um sensí
vel acréscimo no número e na gravidade dos desastres em torno 
das 14 horas, após o almoço, e no horário seguínte ao jantar, situa
ções em que, comumente, os motoristas ingerem algum tipo de be-

0 Congresso Nacional decreta: biela alcoólica. _ . _ .. 
Art. 1 o Os estabelecimentos comerciais, lOcalizados nas O EstadO -de São Paulo - em.ftmção dos elevados fndices de 

áreas contíguas às faixas de dOinínío do Departamento Nacional acidentalidade por álcool nas estradas sob sua jurisdiÇão - instituiu 
de Estradas de Rodagem- DNER, somente poderão-obter autori- a Lei n .. 4.855~ de 27 de novembro de 1985, regulamenl:<!da ~pelo 
zação para acesso às.rodovias Íederais se se com~rometerem a não D~~ n° 28.?61, de ::~ de 2gosto de 19"88,~_o _ 90~ ~""":_ 5>_co
vender ou servir bebida com qualquer teor a}coólico. _ =- , ~--- _:_ mercto de i:)ebidaS alcoolicas ao .lo1;1go das faiXas de d':~o d~-

Parágra.Ío único. O não-Cumprinjento do eStabelecido_ ne~ sas vias. Após essa data con~ou-se uma redução $lgnificauva 
artigo implica o cancelamento da referida autorização pelo poder nos eventos dessa natureza. _ . 
concedente. _ . _ Deve-se co~iderar~ entretanto, que a ~onduçao pengosa do 

Art. 2o A autorização já · concediâa -será cancelada in_de- veículo decorrente do uso do álcooL com ~~co para a s~~ça 
pendentemente de notificição, se o reSpectivo estabelecimento não alheia, constitui contravenção penal que SUJeita o con?u~r a pena 
apresentar ao _órgão concedente o compromisso sobrescrito, no de prisão simples de 15 dias a 3 anos ou mu1ta pecuniária. Apesar 
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disto, não se tem notado uma redução dos níveis de acidentes pro
vocados por alcoolemia. o que toma absolutamente urgente uma 
medida proibitiva através de um projeto de lei. 

Enfim, deve-se destacar que um projeto de lei como o que 
aqui se propõe justifica-se simPlesmente por preservar o ser huma
no, ou como diz o TALMUD,"salvaJ;" uma vida é salvar toda a 
humanidade". 

Sala das Sessões. 17 de novembro de 1994. -Senador Dir
ceu Carneiro. 

PDT 
6.Magno Bacelar 6Darcy Ribeiro_ 

PP 
1 Jrapuan Costa Júnior -7 Nelson Carneiro 

DEPUTADOS_ 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

!Ney Lopes !Mário Assad 

(À ComiSsão de ConstitiiiÇão, Justiça e Cidada- 2.Freire Júnior 
nia- decisliirtenninaiiVa.-) 

PMDB 

PPR 
2.Armando Viola 

O SR. PRESIDE~\ 'TE (Cbl!gas Rodrigues) -_Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes._ -"

Sobre a mesa, comunicação que será lida pela sr- r· Se
cretária. 

É lida a seguinte-

Brasília. 17 de novembro de 1994. 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa. Excelên~ nos termos do art. 39, a.Iínea 

a, do Regimento Interno, que me ausentarei do País, no dia 19 do 
cox:rente. para uma breve viagem ao Paraguai, em caráter particular. 

Aproveito o ensejo para renõVar a Vossa Excelência os 
meus protestos de elevada estima e distinta con$ider;:tÇão. -Sena-
dor José Eduardo. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa. requerimento· que será lido pela sr-- la Se-
cretária. --

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N'-846, D~ 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 13, § 1°, do Regíirieilto ln

temo do Senado Federal, seja conSiderada ~mo licença -minha au
sência dos trabalhos desta Casa. nos dias 14, 16, 11, 18 do corren
te mês, quando estarei no Estado que represento, tratandO de as
suntos partidários. 

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1994.- SenadorEs
peridião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- A votação do 
requerimento fica adiada por falta de quorum. 

O Senhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n• 702, de 10 de novembro de 1994, que dispõe sobre os 
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
-DAS, da Advocacia-Gera! da União. -

De acordo com as indicações das Lideranças, e noS termos 
dos§§ 4° e 5° do art. zo da Resolução n° li89~N. fi& ·aSsim cons
titufda a comissão mista incumbida de emitfrpãreeetsobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

!.Cid Sabóia <le Carvalho - LA1uízio Bezerra 
2.Márcio Lacerda 2.Gilberto Miranda 

PFL 
3.Airton Oliveira 3Dario Pereira 

PPR 
4.Carlos De'Carli 4.Epitacio Cafeteira 

PSDB 
5.Maurício Corrêa 5.Regina!do Duarte 

3José Burnett 

4.Sigmaringa Seixas 

5.Benedito Domingos 

6.Amaury Müller 

7 Jerônim.o Reis 

-PSDB 

PP 

-PDT 

PMN 

3Fábio Meirelles 

4Jabes Ribeiro 

5.V aldenor GuedeS 

6.Carlos Alberto Campista 

7 Nilson Gibson 

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 17/11194 .:.. d-esignaç-ão dã- CmD.issão miSta; 
Dia 18111194- instalação da comissão mista; 
Até 16/ll/94- prazo para recebimento de emendas.- Prazo 

para a_ comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 

A~ 25_111/94 - :p~ final da comissão Ii:rista_; : 
A~ ~ Oll?J94 -prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cbl!gas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória na 703, de 
_-t_O ele _novembro de 1994, que dispõe sobre a implantação, em ca
ráter emergencial e provisório,- da Defensaria Pública da União e 
âá oUtras -prõvidênCias. " -· -

De ac-ordo com as indicaçõeS das Lideranças,: e- nos termos 
dos§§ 4• e se do art. zo da Resolução n° 1/89-CN. fica assim cons
tituída _a comissão mista incumbida de emitir parecer Sobre a matéria: 

Titulares 

!.Coutinho Jorge 
2.Mansueto de Lavor 

3.Hugo Napoleão _ 

SENADORES 

PMDB 

PF1. 

PPR 

Suplentes 

l.Ruy Bacelar 
2.0nofre Quiful!l 

3Jônice Tristão 

4.Lourembeig Nunes Rocha 4Lucídio Ponella 
PSDIÍ-

5Dirceu Carneiro 5.Tebtõhio Vilela Filho 

6Jonas Pinheiro 

7 .Eduardo Suplicy 

Titulares 

!NeyLopes 

2JoãoNaral 

3lbrahim Abi-Ackel 

6.ValmirCampelo 

7. 

DEPUTADOS 

BLOCO 

PMDB 

PPR 

Suplentes 

l.Vilmar Rocha 

2.Maurici Mariano 

3..Vasco Furlan 
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PSDB 
4.Sigroaringa Seixas 

PP 
S.Valdenor Guedes 

PDT 
6.Vivaldo Barbosa 

PT 

4.Edmundo Galdino . 

5Marcos Medrado 

6.Pau!o Ramos 

Até 16111194 - prazo para =bimento de emendas. Prazo 
para a comissão mista emitfr o ~r sobre a admissibilidade; 

·- · Até 25/Ü/94- prazo f"mal da comissão mista; · 
Até 10/12194_ -:Prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PREsiDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Pro~riil n• 705, de 
lO de novembro de I 994, que autoriza o Poder EXecutivo a abrir 

7 José Fortunati 7 .Cbico Vigilante ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Minis-
De acordo com a Resolução 0 o 1, de 1989-CN_, -fi~ C:Stabe-- --- tériõa..a. Integração Regional, crédito eXtraordináriõ-nó valor de r$ 

lecido 0 seguinte calendário para a tramitação da matéria: 4.370.914,00 (quatro nlilhões, trezentos e setenta mil, novecentos 
Dia 17111/94- designação da comisSãO -riústà;- e.-quatorze reais), para os fins que especifica. --,-

-De acordo com as indicações das Lideranças, e nos tennos 
Dia 18!11194- instalação da comissão mista; .. dos§§ 4" e s• do art. z· da Resolução n•J/89-CN, fica assim CODS

Até 16/11194 - prazo-para recebimeDto de emen~ ... ~ _ titnída a comissão mista inci.nnbida de emitir parecer sobre a matéria: 
para a com.íssão mista emitir o pãieCeTsob!e a admissibili.dadci; 

Até 25/11/94- prazo f"mal da comissão mista; . SENADORES 
Até 10112194- prazo no Congrc:SsaNacional. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Pro~isória n• 704, de 
10 de novembro de 1994, que autoriza a Companhia Nacional de 
Abastecimento - CONAB, a doar às populações carentes quatro
centas mil toneladas de alimentos, de acordo com o Programa de 
Dlstribuição Emergencia! de Alimentos- PRODEA. 

De acordo com as indicações- das Lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e SO do art. 2'" da Resolução n° l/89-CN, fi~ assim cons
tituída a comissão miSta incti:mbidi de emitif.pãreci:r sObre a matéria: 

Titulares 

!Jacques Silva 
2.Mansueto de Lavor 

3.Dario Pereira 

4Lucídío Portella 

SMáriQ COvaS 

6Francisco Rollemberg 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

!.Coutinho Jorge 
2.Ronaldo Aragão 

· - 3:Rallnund6 Lira 
PPR 

PSDB 

PMN 

PRN 

4.LevyDias 

s.Aimir Gabriel 

6. 

7 Aureo Mello 7 .Ney Mar.mhão 

DEPJJTADÕS 

Titulares Suplentes 

I .Pedro Corrêa 

2.Pedro Novais 

3.Eurico Ribeiro 

4.Clóvis Assis-

5 Augustinho Freitas 

6José Maurício 

7 José Carlos V asconcellos 

BLOCO 

PMDB 

PPR 

PSDB 

PP 

PDT 

PRN 

t"Abelardo Lupion_ 

2Murilo Rezende 

3.Célia Mendes 

4.Tuga Angerami 

S.Benedito Domingos _ 

6.Feriiando Lopes 

7 .Paulo Octávio 

De acordo com a Resolução n• l, de 1989-CN, fiea estabe
lecido o seguinte calendário para ·a tramitação da matéria: 

Dia 17/11/94- designação da comissão mista; 
Dia- I 8/1 1/94- instalação da comissão mista; 

Titulares Suplentes 
PMDB 

!.Gilberto Miranda l.Ronan Ttto 
2.Coutinho Jorge 2.Ruy Bacelar 

PFL 
3.Cãrlos Patrocínio 3Jônice Tristão 

PPR 
4.Carlos De'Carli 4.Esperidião Amin 

PSDB 
5.Màri0-Covas 5-AJ.mir Gabriel 

PDT 
6.Magno Bacelar 6.Darcy Ribeiro 

PP 
i.irapuãn -COSta Júnior 7 .Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 

. Titullu:es. Suplentes 
BLOCO. 

!Jairo Carneiro l.FálimaPelaes 
PMiiB 

2.Nestor Duarte . 2.M;muel Viana 
J;'I'R 

3,Vitório Malta 3João Rodolfo 
PSDB 

4.Beraldo Boaventura 4Jabes Ribeiro 
PP 

S.Carlos Santana 5Jofran Frejat 

6.Giovanni QueirOz 
PDT. 

6.Carlos carcÍi;,.l 
PL 

.. 

,7João
0
Teixeira 7 .Ribeiro Tavares 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabe-
Iecído o seguinte calendário para a tramitação da matéria:- -

Dia 17/11/94-designaçãoda comissão-mista;_ 
"- Dia-18/l 1/94 - instalação da comissão -mista; 

·- -Até 161! 1194- prazo para recebimento de emendas. Prazo 
para a comissão mista emitir o parecer sobre a _admisSibilidade; 

Até 2511 1194 - prazo f"mal da comissão mista; 
Até 10/12/94 - prazo no Congresso NacionaL 
O SI{.'PRE'SIDEN'IE (Chagas Rodrigues) - Esgotada a 

matéri<l-cOnstaD.te da hora do Expediente. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptistã. por 

permuta com o Senador Eduardo Suplicy~ que.f:stava inscrito em 
primeiro lugar. _ _ __ _ 

-0 SR- LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o se-
-guinte discurso.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, uso da tri-
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buna nesta oportunidade para fazer breve registro sobre um evento 
muito importante relacionado com o no:nie de um grãri:de oinédicõ 
brasileiro que, por mais de 60 anos, contribuiu de foxma extr.i.ordi
nária para o -:PrOgresso da medicina na Bahia e nQBrasil. 

Falo, Sr. Presídente, sobre o festejado transcurso dos 90 
anos do Professor José Silveira, um nome lumin_ar do_ ensino médi
co e da investigação científica na Bahia. nacionaJmente reconheci
do e muito conceituado pelas comunidades de saúde de vários 
países do mundo pelo tanto que contribuiu para a ampliação dos 
conhecimentos e aperfeiçoamentos de métodos de tratamentos de 
doenças respiratórias. relacionadas especialmente coni as enfermi
dades torácicas, principalmente pulmonares. 
~- Discípulo do Professor Prado Valadares deSde estudante da 
Faculdade de Medicina da Bahia, diplomou-se em 1927 e douto
rou-se em radiologia; em 1929 foi designado chefe do serviço de 
radiologia da Faculdade e, em 1930, foi à Europa para especiali
zar-se em senriços cong?neres da França, Bélgica, Suíça e Alemã~ 
nha, onde envereda no aprendizado de uma nova especialidade 
que surgiu, a tiSiolQgia. à qual viria a dedicar toda sua vida. 

Em 1937, em iniciativa pioneira no País, quando a rubercu~ 
lese aíoda era grande ameaça à saúde da população dado seu cará
r.er epidêmico e de difíceis possibilidades de cura àquela éPQca, 
fuildou o Instituto Brasileiro de htvestigação da Tuberculose -
ffiiT -. uma entidade que veio a prestar ínestimáveis- serviçoS à 
Babia e ao País no combate a essa doença e, em especial, na for~ 
mação e treinamento- de muitas gerações de médicos especialistas 
nesse ramo, onde desenvolveu importantes estudos. pesquisas e 
aprimoramento de métodos de cura e tratamento. 

Durante sua vida profisSiói:tal, participou de quase todos os 
congressos e eventos importantes no Brasil e no exteri9l: relaciona~ 
dos com a tisiologia, onde sempre apresentava uma nova contri
buição ao aperfeiÇOamento dessà màtéiia. 

Foi professor conctirsado par~ livre docência no Rio de Ja
neiro, catedrátiCo da UniverSidade Federal da Bahia. onde também 
é professor emérito. Presidiu instituiçõeS como a Associação Baia
na de Medicina e a Academia de Medicina da Bahia; é membro 
titular da Academia de Letras da Bahia _e ati v o pa:riíclpante da 
Sociedade de Amigos da cidade de Salvador e da SOciédade de 
Cultura Artística da Bahi~. além de tornar-se merecedor de vá
rias condecorações e títulos honoríficos ·comO reconb_ecimento 
pela sua obra. -

Este singelo perfil que tracei do ilustre Professor José Sil
veira, com a estima e a grande'" admiração que Ibci dedico pelos 
longos anos de convivêricia que -tenho com ele desde os tempos 
em que fui seu aluno na Faculdade de Medicina -da Bahia. baseia
se num artigo de autoria do Professor Itazil Benício dos Santos, 
meu contemporâneo na Faculdade e que também foi seU -alUno, pu
blicado em A Tarde; edição de 05.!1.94, em homenagem, pelo 
transcurso dos seus 90 anos, a esse grande médico e professor. de 
cujo trabalho e conhecimento deriva a formação de muitos profis-
sionais da medicina. - -- -- ---- -

Uma significativa programaçãõ de homenagens foi realiza
da na Bahia. no dia 03 do corrente, para festejar os 90 anos do Pro~ 
fessor José Silveira, nascido em 1904, D.o Município de Santo 
Amaro da Purificação, que promoveu uma série de eVentos religio~ 
sos e culturaiS;,parn festejar o seu ilustre !Ilho:- A Reitoria- daUni
versidade_.Federal da Bahia promoveu um recital nesse dia, como 
também o Instituto Brasileiro de Investigação da Tuberculose. 
IBIT. homenageou o seu ilustre fundador _com várias atividades 
comemorativas. inclusive a exposiÇãO de um VT por todo o _Estado 
da Bahia, com distribuição de cartazes, enfocando a questão do ta~ 
bagismo como campanha educativa para prevenção do fumo. 

No dia 8_ do corrente, foi lançado o livro: A Luta da Tu-

bercu.lose na Bahia, quando o seu autor, José Silveira, realizou o 
lançamento e distribuiu autógrafos no seu novõ trabalho. 

Associando--me às homenagens prestadas ao Professor José 
Silveira pelo transcurso dos s_eu_s_ 90 anos, quero ·também reveren~ 
ciar a memória de outro ilustre Professor do meU tempo de Facul~ 
dade, Armando Sampaio Tavares, cujo centenário de nascimento 
ocorreu no dia 1° de_nov~. ocasião em que muitõs fantiliares 
e amigos Se reuniram para Ieriibrá-lo; a eles quero t:ai1itiein. me as~ 
sociar nesta homenagem. 

Sr. Jutahy Magalhães- Pennite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. LOTJRIV AL BAPTISTA- Com muito prazer, emi

nente Senador Jutahy Magalhães. 
O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Lourival Baptista, de-

- sejojuntar a rníi:tha voz à de V. Ex•, que faz, com ~de autorida
de, elogio ao Professor Dr. José Silveira. Solidarizo-me com as 
homenagens que presta a este homem, que é uma das figuras maiS 
exponenciais "da sociedade baiana não ã.penas pelO trabalho qu'e 
realizou na área da Saúde. maS eni -diverSoS setores. Tem -S. Ex- o 
respeitO de todos os baianos e de todos aqueles que com ele convi~ 
vem e que conhecem a sua obra meritória, tanto como Professor 
quanto como fundador do !BIT; médic'o que até hoje dedica toda a 
sua ã.tividade ao exercício da medicina 

O SR. LOTJRIV AL BAPI1STA -Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, V. Exa bem conhece - e conhece de perto - a grande 
obra que, na verdade, realizou e realiza. na Bahia, o Professor 
José Silveira. Trata-se de um grande médico, de um grande pro-
fessor e me orgulho de ter sido seu aluno. · 

Essas homenagens que lhe foram prestadas foram mereci
das e dirigidas a um homem que. durante quase totla a sua vida, 
procurou, dentro da medicína, fazer com que aqueles que sofreram 
e que_sofrem -de tuberculose tivessem nele um grande guardião 
para as suas cutas. 

Muito obrigado, nobre Senador Jutahy Magalhães, pelo seu 
aparte que enriqUece o tneu pronunciamento. 

Finalizando, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. peço a 
transcrição, jUnto aó- Ib.eti proilU_!l~ento, dos seguintes artigos 
publicados em A Tarde, alusivos aos eventos a que me referi: 

Fundador do {BIT receberá homenagens nos seus 90 anos", 
edição de 26.8.94; 

Homenagem a Jos~_ Silye~ tev:erecital na_~ei_toriil e- SantO 
Amaro comemora os 90 an.õS c;le José Silveira", edição de 
04.11.94; 

Professor José Silveira aos 90 altos", autoria do Professor 
Itazil Benício dos_ Santos, edição de 05.1194. e __ a_ nota publicada 
em 30.10.94, com· o título 

ProfeSsor Armando SampaiO Tavares. centenário de nasci
mento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU
RIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

A Tarde- Salvador, Bahia- sexta-feira- 26-8~94 

FUNDADOR DO !BIT RECEBERÁ 
HOMENAGENS NOS SEUS 90 ANOS 

O Professor e cientista José Silveira, pioneiro na luta das 
doenças do tórax no Brasil vai f~ 90 anos no dia 3 de.noveml;lro 
deste ano. Ele nasceu em S;;urto Amaio da Purificação-em 1904. 
Pesquisador rig9roso da tu~erculose, fundou, em 1937. o Instíruto 
Brasileiro para a Investigação do Tórax.~IBIT, a cujas ,ações se de
dicou a ponto -de ser reconhecido internacionalmente pela profuri
deza e qualidade de suas pesquisas. Dividida a ativídade _científica 
com ~ de professOr cã.tediáti.co da Faculdade de Medicina da Uni~ 
versidade Federal da Bahia, tendo ensinado também na-Escola Ba-
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hiana de Medicina. Dentre os inWncros prêmios que recebeu em Serihora do Ãmparo. As comelnoraçoes foram iniciadas em junho 
reconhecimento ao seu trabalho, foi agracia_do com o Prêmio Astra e durante esse períoQo foram realizadas outras manifestações de 
de Medicina e Saúde Pública, da Associação Médica Brasileira. apreço--e reconhecimento ao cientista santo-amarense, consideradO 

Para assinalar o 9(1' aniversário do professor José Silveira, a uma das-maiores autoridades mundiais da medicina, além de escri
fundação que leva o seu nome está ct<:senVolvendo uma programa- tor renomado e professor, com uma obra respeitável no mundo das 
ção que compreende um ciclo de palestras sobre PI:c!moção de ciências e das letras: 
Saúde e Qualidade de Vida, as quais oc:mrerão durante os meses A coordenação da programação está a Cargo da professora 
de setembro e outubro, em datas ainda dependendo de marcação. Maria Multi, diretora do NICSA (Núcleo de Inceutivo Cultural de 
Também será desencadeada uma campanha de promoção de_ saú- Santo Amaro). que atende ao próprio professei José Silve~ quC: 
de, enfocando a questão do tabagismo, utilizando um VT que será preíerittbma-resta sem pomjms. "À penaS com wna missa na Igreja 
levado a todo.o Estado daBahia. e de cartazes que serão distribuí- de Nossa Senhora do Amparo, que é bem simples_ e onde estão de
dos com as médias e grandes empresas da Região Metropolitana positados_ os ~tos mortais dos seus avós matemo_s _e de duas_ das 
de Salvador. A campanha é de caráter institucional, educativa e a- Suas tias". Católico fervoroso e devoto da Virgem ~ ~ -~ jo
serviço da comtmidade no que se refere à prevenção ao fumo. veni Silveira paiticipava das missas celebradas pelo seu tio, o pa-

Em parceria com_ o Banco EconómiCo e o Shopping Iguate- dre José GomeS Loureiro. 
mi, será realizado um programa integrado de promoção da saúde, , 
com enfoque especial para os riscos cárdio-vasculares, como o 
stress. obesidade, alimentação, sedentarismo e pressão alta. 

Já está definida a data para o lançamento do livro A hrta da 
Tuberculose na Bahia, 8 de novembro, quando o professor José 
Silveira estará autografarido seu novO trabalbÕ. 

A Tarde- Sexta-feira- 4-11-94 

HOMENAGEM A JOSÉ SILVEIRA 
lEVE UM RECITAL NA REITORIA 

O profesSOr José Silveira. fundadOr do InstitUto Brasileiro 
para a Investigação da Tubercüiose (IBflj, fcii homenageado, on
tem. pela passagem de seus 90 -anõs de idade, com_mn_ recital da 
pianista argentúia--urãéiela Beretervide. -0 cãncerto fOi realizado 
às 18 horas, na Reitoria da UFBA, onde compareceram -aniigós e 
admiradores do médico e escritor baiano, responsável pela luta 
contra a ruberculose na Bahia. -

A pianista. -argeiltina, filha de Juan José Beretervide. consi
derado por José Silveira como um amigo fraternal, trouxe uma 
mensagem de congratulações da Academia Nacional de Medicina 
de Buenos Aiies. Ele explicou que o_ pai de Graciela foi t}uein pri
meiro fez referêncíá ·a um aitigo seu publicado quando ainda era 
estudante da Faculdade de Medicina. _ Silv~_ disse que -~u pri
meiro artigO piSsou de-Sperceóído iqui na-Bahia e no Sul do País, 
mas mereceu a atenção do médico argentino. 

Casa José Silveini 

Há I O anos, quando se comemorava a passagem dos 80 
anos do cientista, fofam iniciados os trabalhos de criação da Casa 
José Silveira. no prédio (de-sua propriedade) onde nasCeu, viveu 
SUa fufância e moraram seus faniliíares. Além do lm6vcl. -ele -dOou 
móveis, obras de arte, livros, troféus, medallias, díJ.Jlorilas e hOnra
rias e to_dos os demais pertences dele e de sua esposa, Ivone Silvei· 
ri,-conSCrvados com carinho e expostos à visitação pública, se 
constituindo num dos orgulhos de Santo Amaro para mostrar aos 
visitantes. .- - _ _-

É mantida pelo NICSA, órgãO formado por inteleCtuais- lo-
cais e figuras de destaque do mundo cultural do estado, que o inte
gram na condição de conselheiros, cujo órgão recebeu auxilio da 
prefeitura municipal e de pessoas e empresas que gostam de Santo 
Amaro e -são admiradores do seu trabalho. O NICSA conta com 
auditório, biblioteca e espaço para exposições, reuniões culrurais e 

_eventOS artísticos, cOm uma- programitção bem movimentada e par
ticipativa. prestando um relevante serviço à juventude e à popula
ção de mn modo geral. 

"Por mais que se fizesse", as:segma o poeta Édio Souza, "se
ria airida pouco para reverenciar o professor José Silveira, que se 
constitui niim homem admirável". Desde junho são realizadas ati
vidades comemorativas pelos 90 anos de José Silveira. quando 
bandas de músicas, artistas e intelectuais se reuniram em festa airl
da lembrada pela beleza e partiCipação. Depois fOi a vez da Câma· 
ra dos Vereadores, que dedicou uma das suas mais importantes 
sessões para homenagear o fundador do IBIT e do Hospital SantO 
Amaro. O Coral Miguel Lima, o cantor Nailton Sautos, a Acade-

A amizade entre -os dois evoluiu para a troca de experiên
cias na área da Medicina e ele acabou _ganhando diversos prêmios 
na Argentina. "Eu me considerei o mais argCntino -d.Os médiCos 
brasileiros". disse o professor JoscfSilveiri - --- -

Para homenagear o aniversariante, GiaCfela"l~ereteivídC tez 
o recital de piano com sonatas de Antônio Solf:r, rapsódÍas de Jo
hannes Brahns e Franz Schubert e uma suíte de danças criolas -de 
Alberto Ginasteta. A programação do aruversário de 90 aD.o_$ dQ 
professotJosé Silveira contínua amanhã. em sua-iCrra natal, Santo 
Amaro da Ptnificação, com uma solenidade organizada pelo Nú
cleo de Incentivo Culrural de Santo Amaro. Na próxima segunda
feira, às 17 horas. no Hospital Santo Amaro, ele lança seu mais re
cente liVro, Uma doença esquecida - a história da tuberculose 
naBahia. 

-- .tnlã Vogue, o Grupo de Teatro Sistema Solar e outros também ho-
menagearam "o neto de D. Sinhá"_. --

0 dia do seu aniversário foi ·anteontem, e-, em Salvador, vá
rios eventos foram dedicados ao_ professOr José SilV"e:ira, ínclusive 
um concerto da pianista argentina Carmem Beiterevide, reãliza.do 
na Reitoria da Universidade Federal e a ele dedicado. 

A Tarde-Sábado---s-11:94 

O PROF. JOSÉ SILVEIRA 
AOS NOVENTA ANOS 

Itazil Benício dos Santos Sexta-feira, 4-11-94 

SANTO AMARO COrviEMORA OS -A passagem dos noventa anos do professor José Silveira 
90 ANOS DE JOSÉ sn.. VEIRA não s6 enSeja aos que_ têm o privilégio de sua convivência, um 

olliar de relance sobre SU<J. atuação. toda ela brilhante. como os in-
Santo Amaro (Do Correspondente);;;"" A comunidade desia .duz ao registro desse testemunho. O convívio é O âmago -da crôni

cidade vai homenagear amanhâ, às 16 horas, os -90 aD.os- dO cielitiS- - -~Ca, daí o rileu _testt;ll!unho? pOr cerca de 50 anos, de_sua atuação l~
ta José Silveira, c_om urna misSa em ição de graças, a ser celebrada &itimar estas Ílotas. A mação singular, a do professor Silveira, den
pelo Monsenhor Gaspar Sadoc da Natividade, na Igreja de Nossa tre as que marcaram época na Medicina, que exerceu ativamente 
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entre nós, por cerca· de 60 atias, em diferentes áreas --na clínica, 
no ensino, na saúde p11blica. na investigação científica, naS obras 
de grande alcance social que tem realizado. Discípulo do professor 
Prado V aladares, desde estudante na Faculdade de Medicina, dele 
recebeu grande e constante influência. Ao lado do mestre, iniciOu 
a carreira profissional, como interno da ~Cl.úrica.Propedêutica Mé· 
dica" e, a seguir, assistente efetivo, depois de diplomado em 1927. 
Havendo o professor Alfredo Brito adquirido, na Europa, par.f a 
"Clíriicii Propedêutica MédiCa" um equipamento de raios X,. ainâa 
em 1896, meses após- o descobrimento de Roentgen, não tardou 
que a radiologia atraísse o recém-fonnado. Dedica-se à radiologia, 
defendendo tese de doutoramento sobre :Qadiologia da Descend
ente; em 1929 é cõntratado como chefe do Serviço de Radiologia 
da Faculdade, e, em 1930, viaja à Europa parn freqüentar Seniiços 
de Radiologia na França. Bélgica. Suíça e Alemanha. 

Mas é ainda nessa viagem que inicia o aprendizado da espe
cialidade que nascia - a ti.Siologia. a que ligaria toda a sua vida. 
Retorna, em 1936, à Europa, para estagiar em Serviços de Tuber
culose, na Suíça e na Alemanha De regresso ·à Bahia. Cóncfetiza o 
que germinava dentro-de si. como ·o seU anseio Ibais cãro...,. funda, 
a 21 de fevereiro de 1937, o Instituto Brasileiro para Investigação 
da Tuberculose. 

A fundação do Insti1llto Brasileiro parn Investigação da Tu
berculose, o IBIT, foi um mai:co plantado na vida da Babia e na 
vida de José Silveira.. A partir daí, iria viver em função da idéia 
prodigíõsa do seu instituto, da criação no meio médicO da Babia 
de então, de uma entidade de pesquisa e ·ensmo, no âmbito da tu
berculose e da medicina. Por essa época, doutorando era eu, vi
vendo, então, os dias mais ditosos de mn acadêmico- de medicina, 
cabeça cheia de indeímições, teóriCo- e sonhador, sem saber, ao 
certo,-o que iria fazer depois de fonnado. Por essa épOCa conheci o 
professor Silveira- ele próprio uma idéia em- mãrcha. Inquieto, in
conformado, era ele. em si, permanente atib.Ide de desaprovação ao 
favoritisinO, e de protesto oontta as premiaçõês imerecidas. babi
b.la:is em nosso meio de então, mas que se contrapunham ao seu 
desenvolvimento. Essa pregação constante, provinda de um ho
mem idealista e de caráter ilibado, encontrava ressonância Do seio 
dos jovens reunidos em tomo dei~ que não pertencendo à casta in
fluente. desta não usufruíam as oportuD.idades que lhe sobravam. 

Naquele distante 1939 não ful. áõ- encontro do tisioTogista, 
mas do radiologista que também era o Dr. Silveira, exercendo, en
tão, a chefia do Serviço· de Radiologia da Faculdade, instalado no 
subsolo do Ambulatório AugustO Viana Ali fuli_CiOnaVa o lBlT, 
àquele diretamente ligadÕ, razão pela qual terminei a ele me incof
porando, embora não pretendesse especializar-me em tuberculose. 

O IBIT, na sua concepção;'- abrangia numerosãS TaCes ã. se
rem encaradas. O diagri6stico, o tratamento. a proffiaxia da tuber
culose e os obscuros aspectos desses problemas a serem investiga
dos constituíam_ sério desafio à iiiStitüíção naSCente. Na medida em 
que formava seu corpo clínico, construía Q_ Instiblto s_ua sede, gra
ças ao trabalho obstinado do seu criador e seu prestígio no seio da 
sociedade. Na sede, de pequenas proporções, à época,. foram pre
vistas condições téCnicas indispensáveis ao que se propunha. Não 
tardaria. entretanto, a qualidade do trabalho ali realizado a exigir a 
contratação de especialistas estrangeiros e a ida de médicos d_o seu 
corpo clfuicó para outros pafses e busca de melhor adestramento. 
Sem demora impunha-se a ampliação da sede do IBIT, para au
mentar a sua prestação de serviços., o que o professor Silveira con
cretizou em cerca de um ano. 

O tempo, em seu curso, envolve, revo1ve, evolve, remove 
obstáculos, senhor de tudo, traz, de passagem, soluções. Não fugi
ria à ação do tempo, à evolução da terapêutica, da tuherculose, em 
cerca de 50 anOS: Métodos ® trat,awento que estiveram em voga, 

-como ·o clima, a alimentação e o repouso passariam por fueficiên
cia absoluta; a colapsoterapia, isto -é; ·o -prieu.Iilóf&ax -artificial, 
complementado por intervenções cirúr_gi~ emboi:a trazendo _a es
perança de curas reais, passaria;cedciia lugar às drogaS específiCas 
sUCessivamente desenvolvidas em laboratórios internacionais. O 
advento da quimioterapia e da estreptomicina., em 1944 e, a partir 
daí, das drOgas -subseqüeD.tes-, COnl os diferentes esquemas de trata
mento, levOu à meta perseguida - negativação dó escãrro do pa
ciente e desaparecimento das lesões identificadas à radiografia. 
Não deixaria-de o~ a simplificação do procedimento diagnós
tico e terapêutico- o achado do bacilo no escarro e a aplicação das 
drogas dentro do esquema indicado. Era a perspectiva do fim da 
tuberculose, mas era, tambéni. o ocaso de -umã. especialidade, e de 
todo o arsenal. cirúigico inclusive, que envolvia a prescrição das 
drogas e acompanhamento do paciente, até a cura, podiam ser fei
tos pelo clúrico. Não tardaria essa realidade a refletir-se nos índi
ces epidemiológicos da tuberculose, que caíam sçnsivel.Qlente, A 
perspectiva de erradicação da Wberculose toma-se meta. atirigível, 

-alcançada, infelizmente não atingida, pela influência de fatores so
cioeCdhômicos, em países subdesenvolvidos. Vencida estava a tu
berculose, dispunha-se dos meios para vencê-la. 

Todavia. vencida a tuberculose,. afloravam outros aspectos 
da patologia puhnonar, doenças de natureza não tuberculosa, ver
dadeiro desafio. ontem e hoje. Novos rumos impUserarri-se a espe-
cialistas e inStibliÇões especializadas, -ao miT inclusive, que se 
achavam empenhados no-combate exclusivo à tuberculose. 

Em meio a essa luta. o professor Silveira não esqueceu a 
parte propriamente pesSoal~ no âmbito profissional.- científico e so
cial. FOi professor de tisiologia, através de cqncursos para a Do
cência Li'vre, no Rio de Janeiro, e para a cátedra na Universidade 
Federal da Bahia; participou praticamente de todos os congressos 
da especialidade, no Brasil e no estrangeiro; organizou e dirigiu 
outros _tantos certames científicos, de âmbito nacional inclusive; 
proferiu--inúmeras lições e conferências,-·aqw e fora daqui, presidiu 
instituiÇões Como a Associação Bahiana de Medicina e a Acade
mlli de Medicina da Bahia. é membro titular da Academia de Le
trãs da Bahia e professor emérito da UFBA. Dotado de sensibilida
d_e, -interessõU~se pela preservação e desenvolvimento do patrimô
nío artístiCo e Culblral da Babia,_ CQJ;DO o <;lemons~ sua aruação na 
Sociedade Amigos da Cidade do Salvador e na Sociedade de Cul~ 
tura Artística da Bahia. Recebeu prêmios e condecorações, no 
Brasil e no estrangeiro. E, como quem sabe fazer o tempo e 
domá-lo, deu viJ.z.ão à sua tendência inata de escritor, publican
do vários livros, o- 'liltimo deles ãiDdã esta s.e.riiana, na linha me.. 
morialística sObretudo. --· __ _ 

São n:iúltiÍ>laS, -alem do apostolado da nledi-cinã por eie 
exercido, as faces do homem e da obra. Urna refletindo a outra, 
vida e obras completas, inspirada no ideal que a motiVou, a impul
sionou, cedo entrevista, e amparada pela alma sensível da Bahia. 

Itazil Bcn!cio dos Santos é professOr da Faculdade de Medicina. 

A Tarde, Domingo 30,1Q-1994 

- PROF. ARMANDO-SAMPAIO TAVARES 

Centenário de nascimento 

Mariã Magdalena Sampaio Tavares~ Dulce Tavares. Carva
lho, Antônio Azevedo Carvalho, Myriam Sampaio Tavares Cardo
so, Armando Sampaio Tavares Filho, Lúcia Maria Baptista Sam
paio Ta vares, Berenice Tavares Rubim de Pinho, Álvaro Rubim de 
Pinho, Gabriel e Olga Sampaio Tavares. Dagmar Tavares Barrei
ros-,' Carmelita Barreto TãVãreS. Solange Sampaio Tavares, Renato 
Sampaio Tãvares- e Mãria Gouvêa -Tavares, Maria Sainpaio Tava
res e Haroldo Pavesi convfdam para a Missa de Centenário do 
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Nascimento do Prof. Armando Samp.<iio Tavares. a ser celebrada Senador Mauro Benevides. 
em 1" de novembro, às 10 horas, na Igreja de Santa Teresa, do O Sr. Mauro _Benevides - Nobre Senador Eduardo Supli
Museu de Arte Sacra. gentilmente oferecida pelo Magnífico Reitor cy, acre4ito que_ é rciilinente -desaconselbáVCl o fato de serem pro
Lufs Felipe Se!pa; a família antecipadamente ágradecC: -a piesen- postas alterações de reso~uções a fim ~ 9Ue_ J20Ssam_ disciplinar a 
ça dos parentes e amigos e o apoio das instituiçõ~)néO.iCas .. e trainitãçâõ_-ae dct~ mãi:ériaS~-~!etUaO de~a_que é_ da 
universitárias. - - - - maior relevância para-a vida do País. Se a Resolução n"l/91, a que 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena- - V. Ex' se refere, estabelece prazos, esses prazos naturalmente te
dor Lourival Baptista, na forma regimental. será feita a -transcrição - rã o que ser cumpridos. Veja V. Exi' que o nõvo GOverno já cogita, 
solicitada por V. Ex-. por exemplo, reduzir o quorum para apreciação de emendas conS-

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduaroo Suplicy. ti:rucionais. Trata-se de alteração que o Presidente e1eito considera 
O SR- EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o se- fundamental para o seu governo. Portanto, à proporção que enve

guinte discurso. Sem revisão -do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e redamos pela trilha sinuosa de se alterar resolução para -o ajo.sta
Srs. Senadores, juntamente com o Deputado Paulo Bernardo, do menta de de~ada situação des!:a ~ estaremos alongando 
Partido dos Trabalhadores. estou encaminhando ao Ex:m0 Sr. Sena- esse processo de retificação, e terminaremos por alcançar aquilo 
dor Hmnberto Lucena, Presidente do Senado Federal, ofíCio noS que cori.traria substancialmente a vontade do Legislador Consti
seguíntes termos: tiiiri.te: o qUorum de trêS quíntos para a votação de qualquer emen-

da à Carta Magna brasileira. Portanto,- acredito que são extrema
Considerando haver o Poder Executivo enviado mente perigosos esses ajustes a dispositivos legais. Assumem ca

ào Congresso Nacional o Projeto da Lei de MeiOS no- racterística._ de casuísmo, que não merece acoih.imento, as alteraçõ
prazo constitucional;- es que =se procedem para que a Casa se ajuste à tramit:ação dessa 

Considerando o dísposto na Resolução _no 01(91 - oU daquela proposição. Segundo infonna.çõe"s; teriam chegado on
CN, onde os prazos para indicação de relatores, para tem a esta Casa sugestõ_es de modificações à proposta orçamentá
apresentação e votação de pareceres preliminar c ~to- ria de 1995. Certamente, a Mesa está diligenciando no sentido de 
rial.S encontram-se esgotados; que Deputados e Senadores tomem conhecimento dessas propos-

Considerando ofício da Comissão' Mista de Orça- tas do Presidente da República, que resolveu modífícar o seu -pr6-
menl:o, ·onde datas são estabelecidas para discussão das _ prio Orçamento, remetido_ no prazo ~titucional- a esta Casa._ 
emendas de cada Parlamentar~ ·sigDificando o efe!ivo iní- Penso que melhor seria se houvesse um esforço da Comissão de 
cio da análise -do_ projeto orçamentário; . Orçamento, do seu relator geral, dos sete relatores adjuntos, para 

Solicitamos do Sr. Presidente quais Serão as -Pro- que os prazos fossem respeitados. Nesse caso, não assistiríamos 
vidências que V. Ex"' pretende adotai no sentido -de exi- àquela protelação que até aqui, Iamentavelmen~ tem ocorrido. V. 
giro cumprimentO da ResolUÇão 01191- cN. __ - - Ex• inclusive já admite a votação do Orçamento até o Natal, quan

Certos de sua atenção~ aproveitamos- a oponu- do se sabe que o prazo de funcionamento-da sessão fegislativa é 
nidade para renovar nossos protestos de estima e con:.. até 15 de dezembro. Portanto, seria inter"essãitte-que houvesse es
sideração. - - - foiÇo das Lideranças, das Bancadas. dos integrantes da Comissão 

Sr. Presidente, a meu ver, é necessário que 0 Congresso Nã- de Orçamento, para que respeitem os prazos e a votação da Lei de 
cional, em se relação a esse -processo, tenha a responsabilidade-de Meios da União, sem dúvida, a proposição máis importante do ano 
agir de fonna clara e transparente na sua apreciação e exame de legislativo. Seria interessante ainda que a proposição obedecesse 
alteração da prOposta do Orçamento. É preciso que haja muita res- rigorosamente o·s termos da Resolução. exãtãmente com.- basC na 
ponsabilidade por parte dos Parlamentares quando desejarem alt~- norma constitucional em vigor. 
raro Orçamento, no -sentido de que o façam com wnã visãO clai-a -'--0 SR. EDUARDO SUPLICY- A experiência dos últimos 
do que sejam as prioridades de cada regiãO, do que sejam as prioíi- anos, Senadõi Miurõ Benevides - V. Ex•. que foi _Presidente da 
dades nacionais e que possamos. a partir das experiências havi- Casa, cOnhece muito bem a responsabilidade do Congresso Nacio
das no passado, estabelecer (!.Dálises· de custo e benefíciO sOcial nal em relação a essa matéria tão importante - denota que-precisa
sobre cada projeto alternativo. Da mesma forma, na h ola de se_ mos -estar- precavidos para superar as dificuldades_ que ocorrerain 
incluir detennínado projeto, que não tenhamos wna visão uni- nos últimos 3 anos. 
ca.mente regionalista, mas que se- compreenda as prioridades à É possível que a Resoiução no 1/91 tenfut exigênciãs e pia
luz das necessidades e do volume dos recursos: disponíveis no zos que dificultem a apreciação e votação -da Iilai:éri~ ~é o dia 15 
Orçamento da União. de. dezembro. Se for necessária alguma adaptação à Resolução, ela 

Temos um prazo bastante exíguo,Já que hoje é dia -17 de precis~ ser examinada com· uigênda pelo Congresso Nacional. 
novembro e a expectativa é de que possamos aprovar a Lei Orça- Mas é importante que o Presidente do_ Congresso Nacional esteja 
mentária até o dia IS de dezembro, no máxi:iD.o até o Natal. Have- ãterito, porque neste instante alguns dos itens daquela Resolução 
rá, portanto, nos próximos 30 dias, esfofço c-oncentrado, _depend- não 6stão seÍldo cmnpridos, e providências se Iaiem neci:ssárias. 
endo da disposição da Comissão Mista de Orçamento, do seu Pre- ESte é o sentido desse ofício: tomar -conheCimento das medidas 
sidente e do Relator designado. Seria importante que. em primeiro que estão" setido providenciadas. -
lugar. tivéssemos conhecimento das providências que estão _sendo ~ Em relaçao à observação de V. Ex_•, de que o Presidente 
tomadas no sentido.,de que seja CT,UD.prida a Resolução nol/91, do eleito estaria procurando instar o Congresso Nacional a apreciar 
Congresso Nacional. Se a intenção é alterar os termos da Resolu- emendas à Constituição com o quorum menor do que as três 
ção. é preciso que isso fique clarO. Mas, por enquanto, o (iue está quintos exigidos pelo seu art 60, nas duas Casas, em dois turn·os 
em vigência é a Resolução no 1/91, cujOs tennos não estão sendo- -de yota.ção, acredito que haverá dificuldades, porque o Supremo 
obedecidos. Tribunal Federal está atento a -qualquer descumprimento da Lei 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex- me permite um aparte, Maior. :Nã. opinião- de inúmcrosj_uristas, não poderíamos ter agora 
nobre Senador? alteração no p~c~so _de mudança da Constituição que não seja--

O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra;-nobie ·· mediante a forma que já está pr6vista. Por Outro lado, avalio que o 
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Congresso Nacional estará disposto a exam.in_ar com seriedade e 
celeridade propOsições no seritido de se aperfeiçoa{ a ConStinrlção 
brasileira. desde que pela forma previstá no seu art.60.- __ 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a . 

palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães:. _ _ _ 
O SR. JUT AHY MAGALHÃFS (_PSDB-BA: Pronuncia o 

seguinte discurso. Sein revisão- Qo orador.)-:- Sr. Presidente,_Sr-s e 
Srs. Senadores, vou fazer alguns comentários sobre as eleições e 
sobre a política no meu Estado, com enroques de âmbito nacional 

Sabe-se que, a esta altura, os políticos de cada Estado estão 
comemorando as suas vitórias, os que vitoriosos foram~ e analisan
do os dados, fazendo autocriticas, qnanao não foram felizes n21.S 
umas. Tudo dentro de mn clima nonnal na política. 

No desenrolar da campanha no meu Estado, o ex-Governa
dor ACM teve a opornmidade de visitar o Município de Oliveira 
dos Brejinhos. No discurso feito naquela ci$de, fiel ao seu estilO 
prepotente, pediu à popuiação que pusesse para fora o Prefeito, 
porque não era seu correligionário. Instigou a população a tomar 
certas medidas que não se coadunavam com a tranqü.ilidade que a 
polítiC:a-eXigia em -mn riloi:nenlo de decisão eleitoral. O resultado é 
que, por coincidência ou não, no dia seguinte, foi assassinado o 
Presidente do PSDJ3 <4quele MunicípiO._Era um jovem, com pou
co mais de 30 anos, e foi assassinado friamenttfpot' uri:l cottêligiO
nário do ex-Govema.OOr. 

Resultado: tudo isso resultou· em uma denúncia ao Ministé
rio da J ust:iça, pedindo que fossem tomadaS as deVidas providên
cias. Imediatamente o Ministro procurOU in~-se do oconido, 
sendo informado pelo Secretário de Segurança que providências 
haviam sido tomada_s., assim como ·os depoimentos, estando b.Ido 
sob controle. Então, -o Ministro perguntou-lhe se o assassino já ha
via sido preso, e a resposta dada pelo Secretário foi a de que isSo 
era a única coisa que faltava. Isso me faz lembrar daquele quadro 
da cearense, na Escolinha do Professor Raimurido, que tem sonhos 
e quando lhe perguntam se tem dínheiro para realizá-los. ela res
ponde: "É a única càisa qUe Ine falta". 

Esse fato, Sr. Presidente, aconteceu durante a campanha 
eleitoral no meu Estado. Soube do ocorrido quando o Ministro co.
municou-me que havia sido inforrnâdQ e tó~ ~ as_ provi
dências. Telefonei para o prefeito dizendo-lhe que as providências 
já haviam sido tomadas, e que o Delegado especial já tinha feito o 
inquéHtO. Coisa eStranha. fazer um inquérÍto tão raPidamente ... O 
Prefeitõ- diSSe-me-que, infe:tizmeflte, o Delegado não havia chega
do naquela cidade. lmagiD.em V. Ers que se trata de um Secretá
rio comunicando ao Ministro da Justiça a respeito do inquérito. 
Depois houve a reclamaçãO e o Delegado foi ouvli" o crlmiD.Oso no 
Município vfiinho? onde este confeS$OU ter atirado, mas fOi libera~ 
do imediatamente. Já se passaram dois meses do ocorrido e ó cri
minoso continua impune, cõnvivendo -com: a SOciedade local do 
Município de Oliveira dos Brejinhos. 

O "imperador" da Babia. título dado pelo Jornal do Brasil 
ao ex~Govemádor do meu Estado, nãÕ tem a humildade necessária 
no momento da vitória. S. E,..a foi vifuiioSó-i;to"eleger-seSenadore 
também ao eleger seu pupilo ao GoVetn6-do_Es~; diz tet conse
guido eleger um outro Senador- isso ainda está sendo contestado. 
S. Ex•? ao obtQ" a confirmação da vit6iià dO seu pupilo como Go~ 
vernador, no momento em que foi cercado pela imprensa., naquela 
empáfia de "imperador" onipotente, tãdo-poderoso, pediu. pratiCa
mente, o cargo da Prefeita de Salvador? que se fizesse,um plebi
scito _a fim de ela ser colocada fora da Prefeitura, quando ainda fal~ 
tam dois anos para o témiino do seu_ m;mdato. Do o-corrido. ime
diatamente lembrei-me do episódio passado em Oliveirã dOs Breji
nhos. Não é pOssível que esse fato seja repetido em Salvador! 

-- -Sr. Presidente., diariamente, a televisí!o, repetidora da Globo 
e de propriedade dos familia= do Sr. Antônio Carlos ·Magalhã<;s, 
massacra--a Prefeita com notícias ron~ á _sua adinihiStração. Isso 
acontece várias vezes ao dia. Além disso, desde que o Ministro Ju
tãhy Júnior deixou o 1\finistério, a Prefeitura de Salvador nada 
mais recebeu dos recursos fedei-ai::t. E, na área municipal. até hoje 
aquela Prefeitura paga-ãS ~onseqüênciáS-de adnünístrações passã
da:s. que seqUestraram os seus recursos, em raZão de ·contratOS ~mal
feitos. EXiste esse cerco ecõnômico, criando, para- a Prefeita de 
Salvador, as maiores dificuldades. Mas, mesmo asSii:n, ela as en
frenta. 

Surgiu essa história de "imperador"" da Bahi~"- hOje. até li 
uma -nota nO Painel, na Folha de S..Paulo. atribuída ao Deputado 
Jutahy Júnior~ afirmando que a Bahia tem "imperador", mas que 
ele se recusa a ser súdito. Felizmente não é apenas ele, mas sim 
milhões de baianos qilé também se recusam a ser súditos. Fala-se 
muito, na imprensa, que o_ "imperador" da Babia dizimou as Opo=-
sições nó Estado. - -- . 

Ora, Sr. Presidente, são 39 DepUtados Federais; a coligação 
do Sr. Governador elegeu 19, então, sobram 20. Para Deputado 
Estadual, também a coligação do Sr. Governador não elegeu a 
maioria. pois-se a ·aa SomannoS ó PP c Q PPR.,. teremOs, ao invés 
_de 19, 21 Parlamentares. Isso _quer dizer que S. Ex• não _dizimou as 
OposiÇões._Ain.da tetD muita if:D.te dispOsta a reagi!: DoU credibili
dade a uma charge que saio ontem em um jornal de meu Estado a 
-respeito clequeia Distôria infantil do "Lobo mau". Aparece o lobo 
deitado em uma cama e Chapeuzinho Vcnnelho lhe pergunta: -
Vq_v~ por que essa boca tão grande'? Situação--em que o loOO se 
faz passar pela avó de Chapeuzínho Vermelho. Abaixo da charge 
diiia õ seguinte: - u_m-dia õ povão ·vat ver que quem está deitado 
na can::ia -não é aàvO cte- Chapci.lzfuho Vermelho, é o lobo". Um 
di~~- na Bahia. também vamos ver que a populaçiio fará aquilo que 
já fez" duas vezes no passado, aliás três vezes, porque a Prefeíta de 
Salvador também derrotou as forças do Sr. Antônio Carlos Maga
lhães. Se hÔj~ ele ganliàu. _ _deve estar cantando vítótía, e é natllriU 
essa celebração. Mas S. Ex• deve se lembrar de que já perdeu dire
ta e indiretamente algumas vezes. Um dia o povo baiano pode dei
xar de lado as fantasias da televisão e voltar à realidade._ 

O que eu queria, Sr. Presidente, eia Prestar rofilha solidarie~ 
dade à Prefeita de Salv'ador, que está fazendo urna administração 
digna, correta, transparente, séria, enfrentando todas as dificulda
des, e, mesmo assim, ci:mseguiildo reali7ar uma obra que atende, 
em boa parte. às necessidades de diversas localidades do Municí-
pio de Salvador. -

s-r. Presidente, gostaria de abordar um outro assunto. Todos 
nós temos vivência suficiente para saBer o qUe representa uma 
eleição em cada um dos Estados brasileiros, e qual foi a utiUzaçã.o 
de recursos e da máquina do Estado em favor de determinados 
candidatos. Sabemos também da influência do poder econômico 
em favor de determinados candidatos. Enfhn, cada um de nós tem 
a consciência do que ocorreu no seu EstadO. E. poi-isSo rilesmõ, 
fico cada v.ez mais ihclignado quando ouço falar em calendários da 
Grãfi~ quaildo ouçó alguém falar, até hoje. a respeito de-impug
nação de determinadas candid~ por essa razão. Se ilão fosse 
um asSunto sério demais, daria risadas. Falar em calendários da 
GráfiCa, quando se vê tantOS-absurdos cometidOs pelos Governos 
dos Estados em favor dos Seus candidatos? Prfucipalmente quando 
rodo isso está comprovado- com -retratos, Com testemunhos, com 
filmes, de todas as formas; quando sabemos que cada um tem - e 
aqui não som.os crianças - a consciência do que é que se gastOu 
nos respectivos Estados para eleger determinados c;andidatos; sa
bemos da influência do poder ecoi_!ôrniço, das. ~presa~ em fávõr -
de determinados candidatos. Quando ouv:imos quanto se gastou 
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numa eleiçao presidencial e quem ofereceu os recursos, sabemos nada mais é- do que ~ identificação -do doador dã. -receita. La
que essa prestação de contas é uma farsa. E ainda há quem se atre-- - mcintavelmente, mais wna vez, tivemos aí o caixa 2 funcionand_o. 
va a condenar alguém em razão de calendários feitos na Gráfica do fãlar de_ abUSo do poder ecOnômiCo nas eleiçõ~ deste País é prati
Senado! - camente chover no molhado. Lamentavelmente, c-om o atua1 siste-

Sr. Presidente. às vezes eu ID;C eXcedo pretestando. verbe- ma elt;i,toral!_ quem não tiver dinheiro _não se_ elege a nada. Há que 
rando contra essas coisas que são a representação da hipocrisia ~ ser feita, Com urgênCia, uma reforma na legislação eleitoral. para 
política brasileira. Mas, felizmente, estou saindo; não dá para con- permi_tir que cidadãos que não dispollham da máquina do Estado a 
viver com isso que· aí está. Quando -esperávamos ter,_ nOS PJtimps seu favor, 01.1 gue não disponham de mn patrimônio, ou que não 
dois anos. uma modificação da prática Política_ no Brasil, por-co- es_tej~ dispostos a jogar o seu património n~ campanha. ve
nhecermos, como conhecíamos, o Senador Itamar Franco; quando nham a ser eleitos. Como está. caçla ano que passa, ao invés de 
acreditávamos que-essa prática política que chamam de pragmática mCiharar, piora~ Os donos dos Estados usam, como V. Ex'"" mesmo 
teria fun," ou qUe, pelo -menos, seria coibida nõ Biasi.I por uns tem· disse, de todos os meios possíveis e impossíveiS pari obter üm 
pos, no mínimo, vemos. dC repente, um Senado!, CsquOCendo o fi.n4 que é a eleição de seus protegidos. Portanto, urge uma refor
seu pensamento, se deixar levar pelo comodismo de um apoio fie· ma na_ legislação eleitoral, para que se tente melhorar essa situa
tício da mídia nacional, para criar wn clima que trouxesse índices _ção. Concordo com V. Ex--, que, no meu sentir, sempre tem razão 
altos de aceitação. Em uma semana, esse mesmo grupo que _o le· · -nos seus pronunci~entos. _ _ _ 
vou a esse patamar tira o tapete debaixo dos seus pés e o deixa Cair O SR. JllTAlfl:' MAGALHÃES -Agradeço a participa-
a zero. Perdemos esses dois anos, quando poderíamos ter feito mu- ção de 'V.-Ex'"" nf:ste pot·pourri aqui feito, neste instante. -
danças na prática política deSte País. · - Quando falo em farsa em prestação de emitas, alguém pode-

O Presidente eleito, Professor Fernando Henrique Cardoso, rá ·dizer: ''Mas você acha- que há farsa?" Acredito que não é de um 
se deixar o pragmatismo e voltar às suas lições de professor, tam- oy._de_d.frlS, ~de quase todo_mundo, senão de tcKfos. Porque ale
bém poderá fazer essas modificaÇões. Agora, o problema é esque- gisiação _permite isso, ou melhor, ela praticamente exige que se aja 
cer o pragmatismo que_ o levou a fazer_ o q_l!e f<E_Z n~~ ~~ç_ão. _o ~~ _maneira J\4ão ;._é_ un:@ legisiação transparente, praticamente 
Porque não é só ã. vitórià.cJrie importa_:_ o prirlC:ipal é traZei a este exige que as prestações de c_ontas sejam falsas. 
País aquilo que muitos ainda dele espeiam - o exercício VCrdadei- - Tenho dito aqui, váriaS vezes. que, se formos fazer uma 
ro da democracia, a democracia sendo exerc~ pelo cidadão comparação coni. O profissionalismo no esj:Jorte., por exemplo, da
consciente do que representa o seu podei de cidadão; ~ -~ ludi- qui a _pouco. não vamos ver Pa:rlaroentares de paletó e gravata, mas 
briado por infonD.ãÇões direcionadas-em um único sentido, sem _sim de uniforme deF"órinula I, cheio de-adesivos, dizendo que fo
que haja liberdade e democracia na informação. run-~'!D~-os pela empresa tal. Chegou~se a llil! tipo de- cultura 

Era isso que eu esperava -que acontecesse. É isso que jJode ~1§nal ~1:lito dist~ci9-D_da ~idade: política. pelo qual nãO se 
acontecer no futuro, mas aí serei enganado __ se achar que vai acon- vai_ mais oferecer serviços: os-serviços· sexiO alugãdos. Hoje,_ a mi-
tecer. Eu não acredito, mas sei que quem vai ãssumir o_ poder tem litâiiciã-é niliiio !ara. -
todas as condições parã fazer essas mudânça.S, poique essi: é o seu Quando vejÔ, por eXemPlo, os "shownúcios", recordo-me 
passado; e se ele redimir o pasSado, esquecer que ãl.ugou essa sua de que, há poucos anos, fazíamos comíciOs em que as ãtrações 
vida e voltar ao verdadeiro sentimento,·ao verdadeiro pensamento eram_ os_ora.dores. e as pe~SS:~ lotav~_ 3$ praç~. Agora, não; as 
que sempre defendeu, aí acredito que alguma cois:a-possiúer feita-: -àtraÇôes -são -o cap.tOr fulano de tal, CbiiãoZiD:ho e Xororó, Leandro 

O Sr.Jacques Silva- Pe.riili.ta-me V. Er um aparte? e Leonardo e outros. Político, boje, não é maiS afraÇão num COmí-
0 SR. JUTA.HY MAGALHÃES- Ouço V.&'"" com mui- Cio; quando deseja expor as suas idéias. Ele só"-OOnsegue reunir de· 

to prazer. i:en_as de milhares de J>essoas através_de um show, de um trio elé-
0 Sr. Jacques Silva- Em Prúnelro lugal-, Seilado!Jutahy tricO_-ou de uma -baridi"ChCgainos -a um -desprestígio tar que não 

Magalhães, lamento que V. Ex'"" não esteja aqui a partir do -di~- tenlõS InaiS- condições de_ aó:air _ o eleito_r para ouvir as _nossas 
1 o de fevereiro~ porque, com certeza, grandes debates surgiriam idéias, porque nínguém delas qU:ei sabei. Nao mé acoSn.uno a essas 
entre dois baianos ilustres: V. Ex'"" e·seu conterrâneo que acaba distorÇÕes. não tenho condições 4e conviver com elas; também 
de ser eleito. • não sei permanecer calado, fingindo que isso não está a:rontecen4c>. 

O SR. JUTAHY MA GAL~:... ~ão lameD.te_l;lão _ê;tar- - Há âlguln témPo. -desisti de ser novamente candidato; hoje, 
mos juntos, Scitador! mais do que nunca, dou graças a Deus em ter tomado essa decisão, 

O Sr. Jacques Silva- Em segundo lugar, concordo com V. pelos exemplos que vi nessas eleições. Hoje, tenho pena dos can
Ex'"" que o abuso do poder econõrriico na eleição é aqude capaz de didatos no Brasil. 
influenciar a vontade do eleitor, de contaminar o pleito. O cidadão No meu Estado, diariam~te. havia uma inauguração. Os 
usa de certos meios para cOnSeguir obter proveito- eleitoral. ESses juízes -diiíam que, se o ex-Goverrladõr, o ex-: Vice-Governador ou 
míseros calendários. feitos7 em ano anterior aci aa eleição, evidente- o ex-S'ecretári.O fOssem convidadOs- pelo atual GoVernador para 
mente nenhum efeito tiveram sobre a vontade do eleitor. Mas, no inaUgurações e não falassem, não seria nada demais; se falassem, 
caso do ilustre Presidente desta Casa, ó povo da ParaJ.ba soube dar ·seria CI:ime eleitoral. Todas as inaUgurações eram comícios, fihna
a resposta. e o trouxe de volta a este Senado. E tenho certeza (!e dos, com discursos, mas o juiz nãô_ conseguia ver aS fitas. Portan
que a mais alta Corte de Justiça deste País Saberá entender e, com to, paia ôs juízes, o fato ·não mais· se consistia em crime deitOia.l. 
certeza, há de prese:çvar o mandato do Senador Humberto Lucena. Mas issS' não acontecia somente em relação aos juízes. -
V. Er falou da farsa da prestação de contas que. _com certeza, Senad()r Jacques Silva, V . .Ex'".lamenra.· que eu não esteja 
ocorrerá. Não-sei de quem partiu a invenÇão dos bônUs; _só s~ qUe, ã.qtii, liõãno -qUe vem, .Pinto ao outro SenadOr eleito pelo meu Es
na verdade, eles não serviram. para nada. Parece que a própria Jus- tado, e eu lhe disse que não deveria lamentar, porque seria um_ f!e
tiça Eleitoral se desinteressou em cobrar . .dos Partidos_ a aplicação gócio muitq _ sérlo. Mas eu p co~-muito bem e sei da sua vai
do verdadeiro sentido da criação dos bônus, qual seja, o de identi- ~de. Ele publica o que deseja nas notinhas de imprensa, mas sei 
ficar a origem da receita.. Evideritemente, sem o incentivo do abati- que, no fundo, ele está muito ferido na sua vaidade. Durante a sua 
menta do imposto, ninguém quis se identificar, porque o bônus campanha. enquanto ele foi o padrinho do candidato a Goveina· 
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dor, este não decolou; isto só aconteceu no moniento em que o 
Plano Real começou a dar certo. Até então, ele não falava na pes
soa de Fernando Hemique; a partir -dai. na propaganda, ele teve 
que associar o 'nome do sc:u candidato ao de Fernando Henrique, 
dizendo: "Fernando Henrique pede que se vote em fulano de tal." 
Para ele, isso era como um tiro na sua vaidade, mas ele tinha de 
fazê-lo, porque era o Plano Real que estava alavancando a candi
datura indicada por ele. Para nós, teve o efeitO- Contrário~- Essa é a 
realidade na política de lá. Para a imprensa, entretanto, o signifa
do é outro: foi ele quem levou o Fernando Henrique a essa vitó
ria extraordinária. No entanto, para quCIIú:onhece a realidade e 
acompanhou as pesquisas, como nós, sabe o que- significou o 
Plano Real para a eleição bãianã-- -e crcio que o- mesmo õcorreu 
no resto do País. -

Sr. Presidente, solicito a V. &- qUe dê como lido este arti
go, o editorial da Tribuna da Bahla, sob o título: Um Poder sob 
suspeita 

Sr. Presidente, gostaria de repercutir um fax que recebi do 
SINDIFIBRAS, assinado pelo Presidente Wilson Andrade: 

Prezados Senhores, vimos solicitar de V .Ex-s a 
apreciaçãO e o apoio que- seja". pOSsível para que possa
mos dar à cultura, beneficiamento e industrialização do 
siSai na Bahia e no BraSil melhores condições de merca
do na Europa e,. conseqüentemeD.te, melhores preços no 
mercado interno. 

O fax em anexo, qit.e erlviamOs ao Ministério das 
Relações Exteriores, resume-·o problema; Além da con
corrência que temos dos produtos_ sintéticoS, eStaniOs 
praticiiinente- fora- do mercado europeu, devido a dois ti
pos de restrições que nos foiam impostas pela Comuni
dade Econômica Européia, a pedido de quatro indústrias 
de Portugal: 

a) limitação de quantidade máxima a ser exporta-
da- 8.500 ton/ano; · · · 

b) imposto de importação de 25% - somente so
bre o Brasil. 

Além do esforço que vem sendo feito pela entida
de nacional dos fiadores brasileiros diretamente junto à 
c.E.E., temOs insistido junto ao Ministério das Relações 
Exteriores e junto à representação do Brasil na C.E.E., 
em Bnn(elas, para que o Brasil tome posição eilérgica, a 
fim de que estas restriç_ões absurdas, injuStaS e· sem ne
nhum fundamento legal não perdurem. 

O Estado da Bahía e outros Estados produtores, o 
GoVerno Federal, entidades privadas ligadas ao setor_ e 
os produtores precisam agir em cOnjunto para que o-pro
blema seja resolvido de imediato. 

Estamos à disposição para informações adicionais 
que sejam necessárias. - - -

Cordiahnente. Wilson Andrade- Presidente. 

O fax que foi enviado para o Ministério das Relações Exte
riores, dirigido ao MinístrO Pedro Luiz Carneiro de Mendonça. 
Chefe da Divisão do Comércio Internacional e Manufaturas. é o 
seguinte: 

.. Sr. l\.1inistro, reportariiO=-rioS ao-TaX-enviado a V. 
S'" em 18 de agosto de 1993, sobre as resttições que afe
tam o nosso produto de exportaÇão - fios ãgríCQlas de si
sal (baler and binder twines) na Europa. 

Além de urna taxa de direito de importaÇão de 
25.% sobre o valor CIP da mercadoria, o nosso produto 
sofre- restiiçãõ qliantítaiiVa -no lirmtê ·ae -g-.soo toiieladas 
por ano. 

Esta medida prejudica as Indústrias. õs beneficia
dores de fibra., os produtores rurais e a arrecadação de 
impostos em geral. Também os agricultores ~opeus 
são prejudicados, pois recebem menos oferta do produto 
e são assim dirigidos a consumir o similai sintético em 
lugar da fibra natural. 

Estamos· recebendo de um dos exportadores de fi
bras de sisai da Bahia fax provavelmente remetido por 
conCC:lrferites de __ Portugal, pedindo documentos e infor-

-·mações para ajudá-los juntO à EUROCORD e à C.E.E. a 
manter as restrições sObre os fios de sisai do Brasil. 
- ·- A preocupação de quem solicita as infonnações 
por· certo indica que-· o :SraSil teí:n realmente a possibili
dade de cancelar esta restijção que tem inviabiliZado as 
nossas exportações para a Europa. 

Agradecemos possam nos fornecer informações 
detalhadas Sobre o andamento dos processos e informai: 
a delegaçãO dó Brasil j~to à C.E.E., para que possanios 
def:niiti.vamente acabar com a taxação excessiva e tam
bém com a restrição quantitativa sobre o produto. 

Por fim,- petmiliinOS-D.ofi- sugenr· que o aSsuntO 
sejá tainbêm tratado na próxinia reunião do Grupo Inter
govemamental de Fibras Duras da F.A.O., a sea- realiza
da em Colombo/SrfLãnka. entre 14 e 18 de novembro. 

Renovamos protestos da mais elevada considera
Ção e apreço. 

Cordialmente, Wilson Andrade- Presidente 
SINDIFIBRAS - Sindicato das Indústrias de Fi

bras Vegetais da Bahia. 
Rua Oito de dezembro, 201. 
40150000 Salvador, Bahia 

Era o_ que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JU
TAHY MAGAl.RÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO:. 

SINDIFIBRAS 

JLM'SR 
SENADORJUTAHY MAGALHÃES 

Prezados Senhores. 

18 de outubro de 1994 

TeLo0612249803 
pait_: 06! 311!053 

VimOs solicitar de V.S'" a apreciaçãO e o" apóio que seja pos
sível para que possamos dar à cultura. beneficiairieD.tó e industria
lização do __ ~isal na Bahia e no Brasil melhores_ condi'il~ de_ ~ner
cado na Europa e conseqüentemente melhores preços no mercado 
interno. 
_ a-FàX em--anexo. que eiiV:t"-ãiiloS iQ- MinistériO das Relações 

Exterlo!es- resume ·a problémc( Ãlém da ConCorrência que temos 
dos _prodtitõs sintéticos estãmoS piaticanlerite-"!ofll"do o mercadO- eu
ropeu deVido a doiS tipos de- I-estrições que nos foiain ürijrost:as 
pela comunidade econômicã a pedido de 4 indústrias de Portugal. 

a) limitaÇão de quantidade máxima a ser exportada -
8.5.00fONS/ ANO 

b) iriipOsto de-iiii:Poitaçâõ-de 25%- sõriientê.sObfe·a Brasil. 
-Além do esforço que vem sendo feito pela entidade nacio

nal dos fiadoies brasilei:ros_dii_e_tamente jUnto ã 'CEE, terno_sjp.si$ú
do junto ao~ MinistérioS Cla$ Relações Exteriores junto à repre
sentação do Brasil na CEE. em BrUxelas. para que O Bfusi.I tome 
posição enérgica a fim de que estas restrições absmdas. injustas e 
sem nenhum fundamento legal não perdurem. 

O Estado da Bahíã. e oliti'os estados produtores. o -Governo 
Federal, entidades privadas ligadas ao setor e os produtoreS preci-
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sam agir em conjunto para que ·o ·problema seja resoJvido de ime~ 
diato.. -

Estamos à disposição para iWonnações ~~_ionals que se-
jam necessáriaS. _ _ 

Cordialmente - Wllson Andrade - Presidente~- SINDEF!
BRAS ~SINDICATO DE FIBRAS VEGETAIS DOESTADO 
DABAH!A-TEL:07!3125!6l 9717070FAX: 0702370442 

SINDIFIBRAS 

Assim, queira ou não o TRE, a recontagem dos votos para o Sena-
- do será feitã já agoia- rium Contexto- que -não a:fetará as eleições 

para o ExecutiVO estadual_. Á previsibilidade, aliás, do coinporta
-~e~tO do_ TRE baiano riãô ·se eVidência apc!nas nesi:e episódio~ Ao 
longo de todo o pr~esso eleitoral, foram)númeraS as acusações 
de que, desatento à sua razão maior como--instituição, teria-agidO 

- coinciderttefu..eiife SeiDpre atenderido interesSes da corrente política 
que detém o poder no nosso Estado. 

- Tudo isso ·-rollsta do clamor público contra essa reprovável 
Outubro 18, 1974 parcialidade, consoante denúncias de inúmeras personalidades de 

llustríssimo Senhor 
Ministro Peâro_Luiz Carneúo _âe MendOnça _- -
Chefe da Divisão dÕ.ComérCio IntemaC:ioriãl ê Manufaturas 
Ministério das Relações Exteriores 
Brasília-DF 

noSso mundo político, jornalístico e forens~ não sendo poucoS os 
juízes honrados que, na conf:ta:õ.ça da intimidade, confessam o seu 
desconforto em ver a imagem do poder a que pertencem sofrer o 
abalo da desconfiança,~ da Babia e do Brasil, consoante registres 

-indignad9s -na -grande imprensa brasileirá. 

Te!: 061 Fax: 061 2237362 _______ ~~ ~omento _em que o _País dá cbras ~emostrações de . 
· qüerêr res!aurar o priinado da ética nas _ações de seus poderes 

Sr. Ministro, -êOI:fsátuCionais, é por todos os títulos lamentável que a Bahia ofe
Reportamo-nos ao Fax enviado a V .Ss" em 18 de agosto de _ r~_ ao _Brasil o espetáculo de parcela ponderável de sua justiça, 

93 sobre as restrições que afetarii.-ó nosso prodüto de exportação-, . ~omõ faZem crer- aS repetidas acusaÇões de que tem sido alvo. Essa 
fios agrícolas de sisai (baler anel bioder twines) na Europa. postura do TRE baiano, colocando sob suspeita a dignidade do lu-

Além de uma taxa de direitos de importação de 25% sobre o diciário, não é de hoje, fât:O qUe explicà a·&rande riúm.erO de deci-
valor CIF da mercadoria, o nosso produto sofre restrição quantit.a- sões do TSE reformadoras de sttas sentenças. 
tiva no limite de 8500 tons/ailo. · -- - - - ' ~ A~ ~ciências -dos vínculos de jufies do TRE com o núcleo_ 

Esta medida prejudica as indústrias, os beneficiadores de fi- _c;io Poder BXCCl.itivo local se sucedem, havendo mesmo o caso no
bra, ·os produtores rurais e a arrecadação de impostos em geral tório de wn advogado criminal do Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Também os agricultores europeus são prejudicados pois recebem __ nomeado j~iz do TRE_, onde _se no~il_iz9u por jamais haver dado 
menos oferta do produto e são assim dirigidos a consumir o shni- -um_ voto coritrário ao seu constituillte.-Hoje, fora do TribUnal, eSte 
lar sintético em lugar da fibra natural. mesmo advogado acom~ com fidelidade canina, os interesses 

Estamos recebendo de um dos exportadores de fibras de siw processuaiS do seu chefe. -
nal da Bahia Fax. provavelmente remetido por concorrentes de _ Certamente, não foi inspirado em exemplos como esse que 
Po:Wgal, pedindo~ documentos e informaç~_para ajUdá-lOs jun- Ruy Barbosa, dirigindo-se aos j~íz~ do_ Supremo, em caso f~o-
!C? a Eurocorc:t e a CEE a manter as restnçoes wsobre os fios de so, exortou: "Vós sois-maiores que a coroa dos reis". ~te, 
Sinal do Brasil. . . _ . _ - _______ foí irispirado em casOs como_ Csse _q~e o grande juiz baiano., De-
. . A preocu~ de quem soliCita as ~~~oes por C'erto sembargadõr Leitão duei-ra , em discurso famoso, afinnou: "Se a 
mdicam _que o Brasil tem realmente a posSibilidade de ~celar Justiça brasileira é uma vergonha,. a Justiça baiana é o rebotalho da 
esta resttiçã~ que tem inviabilizado as nossas exportações -para a Justiça brasileira". 

Europa. • _ _ _ _ _ Enquanto perdurar esse sentimento contra o TRE fiei difícil 
Agradecemos possam nos f~ecer informações _?etalhadas ter orgulho de ser baiano. 

sobre o andamento _dos processos e informar a ~eleg~o do Bra- 0 SR. PRESIDEN'IE (Chagas RodriguêS) _ Concedo a 
sil, junto-à ~· para que possamos d~~~~enr: a~ar com a palavra ao nobre Senador Aureo Mel lo. (Pausa.) =:excessiva e também com ~ restrtçao quantJ.tativa ~o?~e o _ Goncedo ~ pal~vra ~ ~ob~ Se~}úlio_ Cãm~~ . 

Por fim, permiti.mO-iioS sUgerir-que o ãssuntci· Seji-também . O SR. ~0- CAMPOS (PFL-1\IT. Pronunaa 0 _segumte 
tratado na próxima reunião do Grupo IntcrgovemamCntal de Fi- _ dxscurso} -:- Sr. Pres1dente. Sr-s e Srs. Senadores. no _dia 03 d: 
bras duras da FAO, a ser realizada em ColomboiSri Lanka, entre agosto ultuno, apresentamos ~sta casa o Requenm~to n 
14el8denovembro. _ _ _ ~ -= _ ·· -@5!94,emque.nostermosdo~spostonoart.2l?doRegtmento 

Renovamos protestos da mais elevada conside:ração e apreço. -Interno do S~d~ federal, combinado com o ~ev1sto no ~~ 50. ~ 
Cordialmente _Wilson Aridrade _ Presidente __ ...,. Sindifibras 2", rla Constitwçao Federal, requeríamos que f~sse encaritinhada 

_Sindicato das lndú~trias de Fibras Vegetais da Bahia ao Ministério das Comunicações a solicitação de infonnações que 
Rua Oito de Dezembro. 201 - se segue: 
40!50-000 Salvador- Babia 

Te!: 071 3125161 - 2370660 -Fax: 071237042. 

UM PODER SOB SUSPEI'TA 

Corrobo~do o sentimento geral. a apreciação de pedido de 
recontagem dos votos para o Senado terminou mesmo protelada 
para após as eleições qUe amanhã se reaLizam. É que, se reapura
dos os votos e confirmada a fraude da eleição de um dos senadores 
.em lugar de Waldir Pires, poderia haver um trauma na opinião pú-- . 
blica capaz de redirecionar parcela ·substancicirdos votos intencio
nados ao candidato situacionista ao gOVer.õ.o dó Estado, a ponto de 
comprometer sua provável vitória, segundo pescjuisas de opinião, 

I - A EMBRA TEL está adquirindo atualmonte, 
ou tem planos de_ adquirir proximamente, Um satélite de 
telecomunicações? 

Caso a resposta seja negativa, nada mais resta a 
indagar. No caso de resposta positiva à primeira questão, 
acrescentam-se as seguintes questões: 

2-Esse satélite é provido da banda KU? 
3 - Que procedimentos estão sendo adotados para 

a aquiSíção •. .consider.iilCJo-se.a.lei que rege as· licitações 
públicas? 

- 4- É correta a:infomiãção 4~ que ~te será o ter-
ceifo satélite da espécie'?-
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5- Quais as justificativas para a c_om.pra, do pon
to de vista legal, operacional e comercial? 

6 ~ AEMBRATEL soiicitou-~a~v. Ex"~ o Minis
tro das Comunicações neste caso - alguma autorização 
para a aquisição'? -

7 - Que papel exerce, se é que exerce, a e~esa 
Hughes CommUDications International Inc. nesse 
processo? -

Muito bem, Sr. Presidente, depois de três longos meses, no 
dia4 de novembro de 1994, este Senador que usa da tribuna desta 
Casa. neste instante. recebeu a seguinte resposta do MinistrO das 
Coniunicaç.õeS: "' --o-

Sr. SenadOr,-
Em resposta ao Requeri:rnento- de_ Informação no 

605/94, comunico a V. Ex• que a Diretõrii di EMBRA
TEL, filiada à lELEBRÁS, jurisdicionada a este Ministé' 
rio. esclarece os quesitos posrulados pelo ilustre Senador. 

1 - A E.M:BRA 'IEL, em cumprimento de sua mis
são, permanentemente elabora projetos de exp-anSão" de 
seus sistemas, incluindo satélites. 

2 - Caso à. EMBRATEL efetive a aquisição, o 
novo satélite terá a banda KU. 

3 - Os procedimentos a serem tomados sãõ os 
previstos pela legislação vigente. _ 

4- Desde 1985, o Bm:Sil tem no espaço os Satéli
tes AI eA2. 

A segunda geração foi iniciada com o lançam_en!O 
do Bl, que será seguido do B2. Caso soja oonvenii:irte, a 
EMBRATEL poder.í incluir mais satélites nessa gernção. 

5 - Do ponto de vista legal: a EMBRA TEI.. tem 
competênCia legal para implantar, expandir e operar sis
temas de satélite de comunicações. 

Dá p-onto de vista openicional: a ocupação eleva
da dos dois satélites da nova geração, aliada aos proble
mas de fim de vida útil da geração anterior, reforça a ne-
cessidade de expansão. -- -

Do ponto de vista comercial: a demanda por ser
viços de TV direta.-e a oferta Já Cõrifigurilda de satélites 
estrangeirOS fridicam a conveiriênCfii--de uma solução na
ciotJ.a.l a cm1o prazo. 

6 - O :Minístéiio -estáparticipãlido das decisões e 
sendo permanentemente ~informado do andamento dos 
estudos e das negociaçõeSâecorrellf.eS. -

7 -A firma Hughes foi cri.D:trataaã -para fornecer a 
segunda geraçãO de satélites brasileiros, tendo, também, 
partiCipado do forneciineiito dos satélites da primcira Se-
ração. ---- ------

Atenciosamente, Djalma Bastos de Morais, Mi
nistro de Estado das Comunicações: 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a resposta ao re
querimCntO de informação que solicitei -nada esclarece. Pens_o que 
o Ministério das Comunicações. ·atraVés da sua assessoria, está 
brincando com a nossa capacidade de pedido de infonnação. Tal~ 
vez ele desconheça que um Senador de Mato Grosso possa enten~ 
der de telecomU{licações. Se olhassem o meu curriculum, sabe~ 
riam que eu fui o primeiro Presidente, neSta legislatura,. da Comis.:
são de Serviços de Infra~Estturura do Senado Federal, justamente 
por ser um expert em telecomunicação, pois possuo emissoras de 
rádio, televisão e jornal no Estado de Mato Grosso. Penso que o 
Ministério das Comun:iCãÇôes não quer falar a Verdade, não quer 
dar a informação-=-que o Senado Federal, através de um de seus 
membros, solicitou. 

Visãndo corrigir essa falha e lembrar- a S. Ex.• que desejo 
um esclarecimento real. sincero, verdadeiro, e não documentos de 
meias verdades, estou apresentando, hoje, um novo requerimentO. 
Espero que não haja a mesma demora de 90 diaS. Será que para 
dar-se quatro ou cinco respostas a um Senador seja preciso tanto 
tempo e, ainda por cima, qmmdo essa-respos~ fi,n.a.lmen_te chega,_ 
ela está muito aquém do que seja preciso para o Senãdo e para o 
povo brasileiro?- Amanhã estaremoS divulgando, pela imprensa 
brasileira, o seguinte requerimento: - - -

Nos tennos do disposto no art. 216 do Regimento 
_Interno, co~binado com o previstQ_ no_ art.~50=~. § 2°, da 
~ ConstitiiiçãÓ-Federal, requeíro que Seja encimi.Dhãda. ao 

Ministério- das Comuriicações a sOlicitação de infcinna
ções que se segue: 

(Atenção, Sr. Ministro e Assessores do_Ministério 
das Comunicãçõ<S:)~ ~ ~ -

1 -Conforme seu Aviso n° 712/GM, de 4-11-94, 
itens 1 e 4, a EMBRA TEL pretende adqUirir um novo 
satélite com banda KU. _ , _ _ --

2 - SegundO O item 3, do Dlenctónado Aviso, -os 
procedimentos a serem adotados são os previstos pela 
legislação vigente~ ou seja; ob~endo a lei e licitando 
novo satélite, confOrme previstO D.ã: Constituição Federal 
enaLein• 8.Q66,de21-6-9~. ~ ~ ~ 
- - -3- .:.: AsSin:i Sendo, e para esclaiecimento definitiR 
vo, indagamos: 

-Haverá Ou não licitação para a compra do_terR 
ceiro satélite da segunda geração? 

- Em caso de resPosta riegatlVa, iiiform.ãr a base 
legal desse procedimento. 

Sala da sessão, 17 de novembro de 1994.~-:-- S-eiia
d~or Júlio Campos, PFL ~ MT. 

Por que estou agindo assim? Porque há comentárioS, nos 
bastidores, que nos próximos-diaS~-rias próximaS horas será feita a 
compra de um novo satélite_sem a devida licitaçãO, um equipa
mento totalmente superado nesta época modema. Queremos saber 
se a El\1BRA TEL e o Ministério das CoDiunicações- estãO cientes 
do que está ocorrendo nos bastidores. 

Como homem ligado às telecomuni~ções .e ex-Presidente 
da Comissão de ServiçOs de lnfra-Esttutnra do Senado Federai, fui 
avisado de que talvez _o Presidente Iiamar Franco, o Ministro Djal
ma Morais e o própriO Presidente da EMBRA1EL, Renato Archer, 

não sáibam disso. 
Mas estão articulando a_ compra do satélite po:r iiüiiS de 200-

milhões de dólares, desobedecendo todos os preceitos legais, não 
fazendo a licitação tão necessária para a compra de qualquer"equi
pamento por parte do GovCmo -Federal, motivo pelo qual, neste 
instante, faço- uso da palavra, conio hOmem que participa do Go
verno, como homem que apóia os projetas de interesSe do Gover
no Itamar Franco nesta casa. Não podemos jamais admitir que 
neste final de mandato, mn Governo tãO_ digno, tão honrado .. que 
está saindo oom o aplauso de 80% da população brasileú:a, um dos 
mais dignos que já passaram pelo Palácio do Planalto, seja macu~ 
lado. faltando pouco mais que trinta dias para a posse do novo Pre
sidente da República. 

- Não é poSsível que -Um dos- órgãOs do GOVCinõ Federal. 
uma das estatais mais credenciadas, mais x:_espeitadas deste País, a 
EMBRA TEL, poSSa fazer a compra de um equipamento superado 
no espaço e no tempo - esse Sistema já não tem mais v3lia neste 
mundo mo_derno da telecomunicação - no valor de mais de 200 
milhões de dólares, sem a devida concorrência pública, sem a de-
vida licitaçãO~ ---- -- -- - - - - - - --
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Isso é muíto grave, Sr. Presidente! E -é pOr- ser wn homem 
do Governo que advirto, neste instari.te, o eminente Presidente Ita~ 
mar Franco, o eminente Ministro das Comunicações, Djahna Mo
rais, e toda a equipe da Direção da EMBRA 'IEL para a necessida
de de se evitar isso, porque vai macular, vai desonrar o Governo 
Itamar Franco. Tenho certeza de que Sua Excelência não permitirá 
que isso aconteça. Tanto é que já solícitan:ios ao D.osso gabinete 
que faça um pedido de audiência-especial, em regime de _urgência 
urgentíssima.- a fim de que possamos levar até ao Presiderite da 
República essa informação que cllegou ao nosso iiabineti, que 
chegou ao Senado Federal. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço multa atenção 
com relação a este assunto, a este fato que poderá Cxplõdir, ·que 
poderá desonrar o Governo Itamar Franco. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE o· sR. Jú
liO CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

REQUERIMENTO-N" 847, DE 1994 

Nos termos do disposto no art. 216 do Regún.CI:itõ Internõ, 
combinado com o previsto no art. 50, f2°,-da~Constit:Uição Fede~ 
ra4 requeiro seja encaminhada ao -MiniStériO das ComuriiCaÇões-a 
solicitação de infoimaçõeS que Se segue: ~ -

I -conforme seu A viso n• 712/GM. de 4- I 1-94, itens I e 4, a 
EMBRA'IEL pretende adquirir um novo satélite com a banda KU; 

2- segundo oitem_3_do mencionado Aviso, os procedimen
tos a serem adotados são os previstos pela legislação vigente, ou 
seja, obedecendo a lei e licitando o novo satélite conforme previs
to na Constituição Federal e na Lei n• 8.666, de 2I -6-93; 

3 -assim sendo, e para esclarecimento definitivO; indagamos: 
- haverá ou não licitação-para compra do 3'> Satê~IítC da S-e-

gunda Geração? --
- em caso de resposta negativa infOriiiai a -base legal desse 

~~to; -
Saladas Sess.ões, 17 de novembro de I994.- Senador Júlio 

Campos 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Sena

dor Júlio Campos, o requeriniento lido por V. Er será despachado 
à Mesa para decisão. nos tennos do inciso ID do art. 216 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo Se-
cretário. - - -

É lido o segttinte 

REQ~O N" 848, DE 1994 

Requeiro nos termos d_o art. 13, § lo do Regimento Interno 
do Senado Federal, que seja considerada como licença autorizada 
minha ausência aos trabalhos desta easa: nos dias 4. 5, 6, 7. 10. 
11, 14, 17 e 31 de outubro p.p., quando estive em atividades-no 
meu Estado. 

Sala das Sessões, Senado Federal, 17 de novembro de 1994 
-Senador Dirceu Carneiro. -

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A votação do 
requerimento fica adiada por falta de quorum. ~ -

Sobre a mesa requerimento- cjue será lido pelo Si. 1° Se~ 
cretário. ---- - -

É lido o seguinte 

REQ~ON"849,DE 1994 

Senhor Presidente, 
Solicito, nos termos -âo artigo 55, item m da ConstituiÇão 

Federal e do artigo 13, parágrafo_!'" do Regúriento Interno do Se-

nado Federal.--quC sejã considenldo como liçença autorizada o pe
ríoi;IO de 17 a 29 de nóveinbro-do _cOrrente mês, quando ausentar
me~ei dos trabalhos da Casa para uma breve viagem aos Estados 
Unidos e França. 

Sala da Sessões, 16 de novembro de 1994- Senador Alba-
nO F~co. ~ _ ~ ·- _ _ - _ ____ _ _ __ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A votação do 
requerimento fica ~ada por falta de quomm. 

- -Sobre-ª mesa. com~cações que-serão lidas peJo Sr. 1° Se~ 
cretário. 

S-ão lidas as seguintes 

-urgente 
Senador Humberte Lucena 
Presidente do Senado Federal 
Praça dos Três Poderes -
Cep.: 70Ió5'900 - -
Brasília CDF 

Comunico a Vossa Excelência que,-lnotivo tratamento, esta
rei ãusel!_te País_~ i_t! a 28 corierite mê.s. CordiálS saUdaçÕes. Se
nador Hugo Napoleão. 

Senbor Presidente. 
Comunico a V. Ex"'. nos termos do artigo 39, alínea a, do 

Regimento Interno do Senado Federal, que auseni.ar~me--ei do País 
para breve viagem ao exterior (Estados Unidos e França), no pe-
ríodo de 17 a 29 de novembro do corrente mês. __ 

Sala da Sessões, I6 de novembro de 1994. Senador AlliaD.o 
Franco. 

,O SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues)-- Os eiqíedien
tes lidos vão à publicação. 

A Presidência recebeu expediente -do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, comUIÚcando que aquela COrte, ao juigai- a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n• I I53-71600, deferiu, par 
unanimidade. medida liminar Para suspender, até deciSãO fuiai da 
ação, a eficácia do vocábulo "avulsos". contido no inciso I do art. 
lldi!(eí n• 8.2I2, de 27 de julho cie 1991. -

O expediente será encaminhado à Comissão de Constitui
ção. Justiça e Cidadania, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues}--A Presidência 
dispensa, na presente sessão, o período destinado à. Ordem do Dia, 
nos termos d_o art.l74 do Regimento Interno. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. PreSldenté. peço a 
palaVra para uma explicação. 

- O SR. PRESIDENTE (CbagaS Rodrigues):_ V. Ex' tem a 
palavra. _ -~ _ -~ _ _ __ __ -:, ,-~ :c 

-O SR. JUTAHY MAGALHAFS (PSDB-BA. Para uma 
explicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, outro dia fui procüraGO por l1lil cÕmpanheiro para saber 
por que tantos requerimentos de inclusão na Ordem do Dia de pro-
jetoide minhi ãutoría ou dOs quais sou relator. -

- Eu querlã explicar à casa. mesmo com á"Presença de pcíu~ 
c-os Senadores, que fiz questão de pedir a inclusão na Ordem do 
Oia desses projetOS porque o méu mandato está parà terminar e 
não quero d_eixar na gaveta nada que esteja sob a nUnha responsa~ 
bilidade, seja como relator, seja como autor, Eu gostaria muitíssí~ 
mo qUe os Senadores não deixassem sem decisão esses projetas. 
Essa a razão dos meus requerirrieiltos. Espero que nO decorrerdes
ses últimos 30 dias possamos dCci.dir peJo menoS -a respeito de -ai-

-gllns deles. -

COMPARECEM MAIS OS SRS.: __ _ 
Drrlos D6'Carli- Cés:ãi- Dfus- Humberto LuCena --M.m-

subiodeLaVor-Rai.riiundoLira~ -~- -- - --- -- --
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrtgues)- Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vai enCerrar os trabalhos, designan-
do para a sessão ordinária de amanhã a si:guinfe - -

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do""- 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projet0-d~ pecreto Legisl_ativo 
n• 44, de 1993 (n• 250/93 na~Câmãra-dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência na cidade 
de Lajeado, Estado do Rio Grande do S1,1l_,Jendo , __ 

0 
_- _ 

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 Aureo Mello. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propoSíçâo. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Diã nos tenDas -- -
do""- 375, vm, do RegimentO Interno) 

Votação, em turno úniCo~ 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 Capinzal Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão son~ra em_,onda média na 
Cidade de Capinial, Estido de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos en:i Plenário; em substituição à Comis
são de Educação. 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador~ Lando, favorá-
vel ao projeto; --

- 2° prontmciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos aros e procedimentos concernentes à_ propo-
sição. -

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do an_ 375, VI1I, do Regimento Interno) 

--------

Votação, em turno únicO, dO·Projeto d~ Decreto Legislativo 
n• 46, de 1993 ( n• 248/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outoigada à Rádio Fraternidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifiisâo sonora em fteqüência 
modulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, profetido em Plenário, em-substituição à Conússão 
de Educação: - - - ~ -

- I o pronunciamento: Relator: S_enador Alvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

- 2a pronunciamento: Relator:- Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos ates e procedimentos concernentes à propo-
siçãoA ___ -~-

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1'1" 48, DE 1993 

- (Incluído em Ordem do Dia, nos terinos -
do""- 375, vnr, do Regimento Interno) 

Votação, em turno únicO, do ProjetO de DeCreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264/23, 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 freqüéricfa modulada 

na "Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 

Mello, em substituiçã.o-ã-Comissão de Educação: 
- I o pronunciamento: favorâvel ao projeto; -
- 2• pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

díinentos concernentes à propoSição. - -

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE1993 

(Incluído em Ordem do _Dia nos tennoS 
do ar1- 375, VIII, do Regimeuto Interno) 

Votação, em rumo-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 -çJe radiodifusão sonõra em freqüêD.cia modulada na cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis- · 
são de Educação. _ _ _ 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- 2o pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos ates e procedimentos concerne!l:tes à propo

-sição. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

- (Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do""- 375, vm do Regimento Interno) 

Votação", em nii"no único, do Projeto de.Decreto Legisla
tivo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato qúe 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, ten
do 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em- substitui
ção à ComiSsão de Educação: 

-.1 o pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- .... 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Cã:niãrgo. 

pela regularidade dos ates e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do ar1- 375. VIII, do Regimeuto Interno) 

Votação, em rumo úniCo, do Projeto de Decreto Leg~ativo 
n" 55, de 1993 (n• 267/93, nã 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. profeiido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substiruiçãO à Comissão de Educação. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do ar1- 375, VIII, do Regimento~Interno) 

Votação, em rumo único, -do Projeto de Decreto Legislativo 
D0 7, de 1994 (n" 308193. na Çârn.ãra dos Depu~s), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timb6 Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em on9a _média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer faVOrável, profciido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 
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-9-,~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994-
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 

do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação. em nuno 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 Uda. 
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 
Dii'C:eU Caii:teiro, em substituição· à Comissão de Educação. 

'~lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE !994 

(Inclnfdo em Ordem do Dia nos termos , -
do art. 375. VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em nuno único. do PrrijCto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n" 297/93, na Câmaia dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão Sônorã. em freqüência niõclulada. 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur
go, Estado do RioGr.inde do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui-
ção à Comissão de Educitção.- -- -

--lo pronunciamento: Relator: Senador João França. faVOrá
vel ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-H-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE !994 

{Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação~ em turno único, do Projeto de De€reto Legislativo 
n• !I, de 1994 (n" 265/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a pennissão OütOrgada 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 Cameiio, em substitUição à Coinissão de Educação. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do art. 375, vn1. do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
D

0 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão a Fundação Cultural Cruzeiro dO SU.l 
para executar serviço de radiodifuSão sonora em freqüência mõdu
lada na cidade de Sorocaba. Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidOs em Plenário, Relator:· Sena
dor Meira Filho, em substiruição à COmissão de Educação: 

- I o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

-13-
PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação. em nuno único~ do Projeto de Decreto Legislativo 
no 18. de 1994 (n° 252193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato_ que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Uda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora. em onda média na ci~ 

· dade de Araguína, Estado do ToCantins, tendo 
- --Parecer faVorável. proferido em -Pleriârio~ RelatOr: -Senador 

Carlos Patrocínio; em substituiÇão à Comissão de" Educação. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, OE !994 

- (lncbiído em Ordem do Dia, nOs termos· 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação; em tnrno único, dO Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 ( n• 254/93, na Câmani dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à 1V Tocantins Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
cidade de Anapólis~ E~o de Goiás. tendo . 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
C~los Patrocínio~ em substib.IíÇão à CatriisSão de -Educação.. 

-15-
PROJETO-uE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, bET994-

(Em ~gime de urgência, nos termos 
do art. 375, VIII, do Regiinento Interno) 

Votição, em turno único, do Projeto de Decreto I...egislativo 
n• 23, de 1994 (n" 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de _ 
Botelhos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sOOOfa em 
onda média na cidade de Botelhos, Estado de Minas Gei-ais, tendo 

Pm:çcer favorável, proferido em Plenário, RelatOr: S~dor 
Henrique Almeída, em substituição à Comissão dê Educação. 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

- (Em regime de urgência. nos termos 
do art. 375, Vlli, do Regimento Interno) 

Votação, em fuino únicO, do Projeto de necrero Legisla
tivo no 24, ·de 1994 (no 328/93, na Câmara dos Deputados), que -
aprova õ ato que outo:i::gi-permissão à Fundação de Ensino Su
perior do Vale dó- SapriCaí para execuiãr.seiviÇó de radloclifu
são sonora em frciqüência modulada. com fms exclusivamente 
educativos, na cidade de Po_u~_o Alegre, Estado de Minas Ge~ 
rais, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senado! 
Lucídio Pt?rtela. em substituição à Comissão de -~~cação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO.LEGISLATIVO N" 50, DE !993 

-- (Incluído em Ordem do Dia, nos termoS 
do arL 375, VID. do Regimento Interno) 

Discu.SSâC), em turno úl:ricO. do Projetõ ae Decreto Legis
lativo-n .. 50, de 1993-(no 277193. na Câmarà dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outOrga deferida ao Sistema 
Nova Era de Comunicação Lfda. paia explorar serviço de rãdio
difusão SoDora em onda média na cidade de BorrazópoHs. Esta
do do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educa
ção) 

-18- -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62; DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos t:enilos 
do an 375, Vlli, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úníco. do Projeto de Decreto Legislativo 
D0 62, de 1993 (n° 268/93~ na Cãniara doS Deputãâos). ·que aprova 
o .. ato que renova a.concessão.outorgada.à.Sociedade Rádio Vila 
Real Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 



6956 Selfta-feira 18 .DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) Novembro de 1994 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

(Em: regiri:Je de urgêncía. nos "termos 
do art. 3.75, vm, do Regimento Interno) 

Discussão, em ttlrno único, do Projeto de Decreto Legislati· 
vo no 64~- de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense SI A., pm-a explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), na çid~ ele Londtin~ Estado do 
Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 69, DE 19513 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 69, de 1993 (n• 313193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pennissão ã Rádio Mariana Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Mariana, Estado de Minas Geiais. (Dependendo de 
parecer da ComissãO de Educação.) 

-21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

• (Incluído em Ordem do Dia, nOs termos 
do art. 375, VIII, do Reg_iriiento Interno) 

Díscllssão, eiD turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 8, de 1994 (n• 303193, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a pennissão outorgada à Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Paulo Afonso. EstadO:_ da 
Babia. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

DiscussãO, em- ttiriio únicO, do" Projeto de Decreto Legislati
vo n• 20, de 1994 (n• 266193, na Câmara dos Depútadós), que 
aprova o ato que renova a pennissão oiltoigada ã Rede Nova Terra 
de Radiodifusão Ltda., atualmente denominada Rede FêniX de Co
municaçãO Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão--SOnOra-em 
freQüência-mõdulada na cidade de São José dos Pinhais_. E$tado do 
Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem Ordem do_ Dia. nos tennos 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

DiscuSsão~ em tW:nõ úriícO, do ProjetO de Decreto Legislati
vo n• 21, de 1994 (n• 292193, na Cân@"ados Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da-F.M Rádio Independente 
de Arcoverde Ltda para explorar serviço de radiofusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Arcoverde, ?stad.o de Pernam
buco. (Dependendo de parecer da Comissão~de Eduçação .. ) 

-24-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATI\'.0 N"2(i,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, vm, parágrafo único, do Regimento_ Interno) 

DisCUssão, ein t:urnO-úriico, do Projeto de Decreto Legislati
vo no 26~-de 1994 (no 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permisSão à Rádio campOS Dourados 
FM Ltda para explorar serviço de radiodifusão ~ra em fre-

qi.iência modulada na cidade de Medianeira, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-25-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, os termos_ 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turnO único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara 'dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serra Negra FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modo~ 
!ada na cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

-26--
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 124, DE 1994 

(Emregiine de urgênc~-nôs termos -
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

DiscUssão, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara n° 
124, de 1994 (n" 4.672194, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre a instituição do Sistema 
Nacional de Educação TecnOlógiCa e dá outras ptOVidências.~(De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-27--
PROJETO DE LEI DA CÂMARAN' 125, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos tennos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 125, de 1994 (D0 4.468/94, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição e a 
organização interna do Tn"bunal_Regíonal do Trabalho da ga 
Região, com sede em Belém-PA, e dá outras providências. (De-

~ _ _p_çnd~~9o de parecer da Comissão de _constituição; Justiça e 
Cidadania.) -

-28-
PROJEfO DE LEI DA CÂMARAN" 126, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos tennos 
·do art. 336, b, do Regimento Interno) 

DiscusSão, em turno únicó, dO Projeto de Lei da Câmai:a D0 

126, de 1994 (no 4.604~4. na Çasa de_ origem), de inidatiVã. do 
Ministério Público da União, que inclui as categorias fundomlis de 
Auxiliares de Transporte, Administrativo~-de Vigilância e Artesa
nato no Nível de Assistente, e dá outras providências. (Depend
endo de parecer da Comis~ de Constituição, Justiça_ e Cidada-
nia.) . - - . --- - -

~29- -
PROJETO DE REsOLUÇÃO N" 3, DE 1994-CN 

(Em regime de urgência. nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

DisCusSão, em turno úirico. do PrOjeto de Resolução-Do 3? de 
1994-CN, que dispõe sobre a estrumra administrativa da Comissão 
Parlamentar Conjunta-- do M~cosul: (Dependendo de p~er da 
Comissão de Coustituição, Justiça e Cidadania.) 

-30-
0FÍC!O N" sm., DE 1994 

(Ein regnne de -u.r~c!â, nos-termos 
do art. 336, b, do Regin:iento Interno) 

Ofício n° Sn2., de 1994, âo Senhor Presidente do_B:anco_ 
central, encaminhai!do ao Senãdo Federal sOliCitação do Governo 
do Estado de São Paulo, _rel~va ao pedido de emissão de Letras 
Fnianceiias do Tesourif dO Estado de Sãp Paulo-- LFIP. destina-
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das à 1iqilidação de precat6rios judiéiais. (Dependendo de ·parecer PROJETO DE LEI DO S~ADO N" ióo. DE 1992 
da Comissão de Assuntos Eoonômieos.) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
-31- do art. 172, do Regimento Interno) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 28, DE 1994 Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1992, de autoria d~ Se-
Discussão. em tu.r:DO único, do -Projeto de ~~ &! ~-ara no nadora Júnia Marise, que submete a nomeaçfu? d~ Secre~o d:a 

28, de 1994 (n• 3.383191, na Casa de origem), que acrescenta pará- Receita Federal à prévia aprovação do Senado. (Dependendo de 
grafo ao art. 442 da Consolidação das Leis d~ TrabalhCJ:CLT, para parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 
declarar a inexistência de vínculo empregatíCio entre as cooperat1~ _ 

35 
-.. 

vas e sens associados. tendo - PROJETO DELE! DO SENADO N" 161, DE 1992 
Parecer favOrável, sob no I 96, de 1994, da· Comissão (Incluído em Ordem do Dia nos ter.mos 

- de Assuntos Sociais. do art. 172, I, do Regimento Interno) 

-32-- - - Projeto de Lei do Senadon• Í61, de 1992, de autoria do Se-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 39, DE 1993 ~ nador Jutahy Magalhães, que mspõe sobre o tralamento tributário 

(Incluído em Ordem d~ D:ra, nos termos aplicável aos bens produzid~- no Brasil C?- destinados à ~~isa 
do art. 172. L do Regnnen~ lntern~) --= científica e tecnológica. (Dependendo de parecer da Comissão de 

Projeto de Leí da Câmaia n• 3'9; de 1993 (n• L809~, na __ ..Assuntos Econômicos.) 
Casa de origem), que altera a redação do parágrafo úruco do art. _ 

36 
_ 

354 da Coll;"'lidação das Leis do !raba!ho. (Dependendo de pare- PROJETO DEl.EI DO SENADO N" 147, DE-1993 
cer da ComJSsão de Assuntos Sociais.) (Incluído em Drdem do Dia~ nos teimos 

-33- . ..--- - doart.172,I,doRegimentolnterno) 
PROJETO DE-LE! Do SENADO N" 232, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do art.172, I, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n• 232, de 1991, de autoria do Se
nador Jutaby Magalhães, que autoriza o~ E;xecutiv~ a~ definir 
as terras indispensáveis à Preservação ambiental, integrantes d~s 
bens da União e dos Estados. na forma do art 23, VI e VU, combi
nado com o art. 24, VI, da Constiruição Federal. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

Projeto de Lei do Senado no 147, de 1993, de autoria do Se
nador Jutaby Magalhães, que determina que os Institutos Médico
Legais comuniquem à Fmt_daçã~ Centro ~asileiro para a Infância e 
Adolescência as mortes violentas oconidas com crianças e adolescen

- tes. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

o SR. PRFSIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está encena-
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h06min.). 
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ANO XLIX - N' 143 SÁBADO. 19 DE NOVEMBRO DE 1994 HRASÍLIA DF 

CONGRESSO NACIONAL 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA, 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARE-CER SOBRE_ A 
MEDIDA PROVISÓRIA N° 695, .DE 04 NOVEMBRO DE 
1994, QUE "DISPÓE SOBRE A CRIAÇÃo DOS CARGOS EM 
COMISSÃO QUE MENCIONA" (Reedição da MP n° 648/94): 

CONGRESSISTAS EMENDA N°S 

Senador GILBERTO MIRANDA. . . . . . . -001 

Deputado PAULO PAIM .......... - ·---·-- 002 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 695, de 4 de novembro -.~ ._- .. 

Dispõe ~bm a criação dos cargos em 
comissã<t que menciona. 

EMENDA SUBSTITIV A INTEGRAL 

redação: 
Dê-se, à Medida Provisória n• 695, de 4 de novembro de 1994, a seguinte 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL. VILELA DE MAGALHÃES 
Dirctor-Ge'ral do Senado Federal: 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dirctor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Dirctor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Dirctor Industrial 
FLOR!AN AUGUSTO COUilNHO MADRUGA 
Dirctor Adjunto - -- -- -

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Seuado F~ral 

ASSINATURAS 
Semestral ------- RS. 23.54 

Tiragem: 850 exemplares 

"Art. 1•. Fica autórizado o Poder Executivo a proceder, no prazo de 60 dias a 
comar da publica<?o desta Lei. à criação, mediante trausfurmaçio, sem aumento de daprsn, 
de cargos do Grupo-Oireç!o e Assessoramento Superi~res destiJiados: 

I - a suprir a Secretaria da ~, Fed<nl dO Ministério da Fazmd& de 18 
cargos DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 c3igos DAS 101.1; 

u - a supenntendeticta Nacional do Abastecimento - SUNAB de um cargo 
DAS 101.6, 4 cargos DAS 101.4, 8 cargos DAS 101.3, 14 cargos DAS 101.2, 6 cargos DAS 
101.1 e 3 cargos DAS 102.2 

Art. 2". São criadas na SUNAB 194 Funções Gratific.1das, sendo 147 FG-1, 13 
FG-2 e 34 FG-3. 

Panigrúo único. A partir da publicação da. estrutura regimental da SUNAB, 
decorrente do disposto nesta Lei, slo consideradas extintas as funções de Direçio e 
Assistência IDtennediária da SUNAB. 

Art. 3". O Poder Executivo aprovará, no pr-..z<> referido no "caput", a cstruiUia 
regimeoul dos órgioc Uingidos p<1a traDSfurmaçlo de cargos -.ária à impi""""'"Ç:"o do 
disposto nesta Lá.· 

M. 4•."Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 

JUSTIFICAÇÃO 

Embora necessário dotar li' Secretaria da Receita Federal e a SUNAB de cargos 
que atendam aos requisitos de suas compelincias legais e funcionais, entendemos ser mais 
adequado o stendimento destas necessidades mediante a transfurmaçio de cargos atnalmente 
exist""""' e que estejam vagos ou ociosos na estrutura dos órglos e entidades da AdmidibiÇL> 
Federal. Alóm da ocooomia de recunos públicos, dar -se-á, por este meio, utilizoçio mais 
racional aos cargos de confiança, uúlizldos de fOrma aleatória e discricionária p<la 
Administração psn finalidades diversas das que jústificam sua exiS1êocia. 
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.. . 

EMENDAN° , À MEDIDA PROVISÓRIA N° 695/1994. 

-· 

l·of S:='· 0 0 6 9 .,~ ' . 
' ' '' ~·· ,.,.~ 

. -lnclua:se no. texto· da Medida Provisória no 695,. 
:-.-:.~de 19.94.0 seguinte artigo 2°, renumerando os demais: 

"Art. 2° · Os - membros dos Conselhos de 
.. Contribuintes e da Câmara Superior ele Recursos 

Fi_seais do Millistério da Fazenda, a estes órgãos 
vinculados na forma do art. 4° da Lei n° 8.162, de 
8 de janeiro de 1991, perceberão a gratifieaçao 
de presença de que trata o parágrafo único do 
art. 1° da Lei no 5.708, de 4 de outubro de 1971, 
regulamentada pelo Decreto n° 69.382, de 19 de 
outubro de 1971 ' à razao de um vinte . avos 
(1/20), por sessão, da retribuiçao integral do 
Cargó'de Direçao e Assessoramento Superiores 

·(DAS) fixada para os Presidentes dos 
Conselhos. 

Parágrafo único. O Regimento Interno dos 
Conselhos definirá, o número de sessões 
mensais de cada uma das Câmaras 
subordinadas, até o máximo de dezesseis (16), 
de acordo com o volume de processos em 
andamento." 

JUSTIFICAÇÃO 

O que se pretende com a presente Emenda é 
restabelecer a remuneraçao condigna aos membros dos Conselhos de 
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da 
Fazenda. 
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Trata-se à toda evidência, de medida necessária 
e urgente, a fim de se ·conferir aos referidos órgãos judicantes da 
Administração Tributária o jeton compatível com as relevantes funções 
exercidas pelos integrantes dos Conselhos de Contribuintes .. · 

A defasagem da remuneração chegou ao 
inaceitável nível correspondente a CR$ 26.87 (vinte e seis cruzeiros reais 
e oitenta e sete centavos)_ o valor pago aos Conselheiros representantes 
dos cont~ibuint~s pelas 8 (oito) sessões que participam mensalmente nas 
suas respectivas Câmaras julgadoras. . . 

.. Tal absurdo, que chega às raias do risível, não 
pode mais perdurar, sob pena de colocar em dúvida a abnegação de 
cerca de 50 p'ié:mssionâis liberais que, com o sacrifíCio de muitas horas de 
trabalho,. prestjilm sua colaboração nos Conselhos supracitados. 

' . . 

. . .· Trata-se de medida cujos efeitos financeiros 
para o t=rário são insignificantes, mas que há de contribuir de forma 
efetiva ·para .o _prestígio de tão importantes órgãos da administração 
Pública. 
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F.MF.~Il\S .\PRf<f.'I1T\D.\S PF.R.\!1/TE A ('O,ITSS.\0 MISTA DF.STI:-IADA A 
EX.\ \11'11 \R E f\IITIR P.\RF.CF.R SORRF. .\ ~IF.DIDA PRO\'ISÓRI.\ N' 697, DE 04 DE 
NO\'f\IBRO llf 1994. QI'F. "DISPÓf. SOBRF. .\S RF.GR.\S P.\R.\ A <'ONVF.RS.\0. El\i 
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RF:.\1 .• 0.\S \IF.~S\1.10.\DF.S ESCOI.ARF.S NOS-f.ST.\BEl.F.fT\tf.NTOS DE ENSINO~ E '· 
D.i. OI'TR \S PRO\'IIlf:'11CI \S". 

CO N G R f. SS 1ST.\ S 

Dt"p11t:1do ('I.f.O~\ ~CIO FO"''SECÃ ·oo7. o29. 0~1. o~6. 01~. 09~. OCJ6, 097. 

006., 028. O~õ. 0~9. 074, Õ9S, o'94f, u~O .. Df'pnt:ultt .JO<;f: TFI.F.S 

Df'pnt:ulo 0~\1 \ ~10 rrREIIi.-( 

Ot1mt~cftt P.\f.S I.\ "01:\1 

D~ut:!dfl RO'Rf:'RTO .Jf:ftH~O~ 

Drpu,:ufo \'lc-J:'OR F \('"('JQ~I 

004,005.003.009,010, 0~4. 01:5, Olt. 
021.023,024.030, 031 .• ~34, 035, OJ?, . 
044. o.a5. o~6. -o.as. 049, os7. oss. 060~ • 
062, 066. 067. 068. 073. 076. 077, 078. 
082. 083, ou. 085, 087. 090, 093, 094, 
101.102. 103. 110.111. 

002. 027, 047. 055,. 0_70, 086, 107. IÓ~ 
109. . 

oot. 022. OJJ. o.Jo. o.:n. o!'OJ. os.:a. 069; 
079.089. 

003.011,012.013,016,017,019,020, 
025. 026. 03:!. 036, 037. 038. 042. 043. 
052.061.063.064, 065,071.072. oso. 
081, os8. 091,092, 104. i os. to6, 112, 
113. 

i-'l!Bl-IUUE.-SE. EM 

..15>.-I..;:,:....._J ~ . 

c;;;,~ I MEDlDJ. PROI'Is6m N~ $7, DE :::·~;~aao 
AUtOil 

Deput&cb RO.EERTO JEP'FERSOI 

[!] "All'USSlVJ. o -SUISrlntr.LVA • o .. KJD!FJÇAl'lYA D •ADITIVA. 

.;"~'. 
\l-~ 

• ute'1SO 

Suprlma-se o P~r~~r•fo ~n1ec do •rtiQC 1~ d• Mwdid• · 
ProvisCri~ n~ 697• de 04 de novembro d~ 199~. 
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JUSTIFICATIVA: 

Ao tempo da reatiza~~o do~ ~cardos; entr~ os 
~stabelecimento5 de ens1n0 (contratados) e o~ contrat~nt~s 
dos s~rv1~os educ~cJ.onaié, n~o havJ.a a d~sc~ract~riza~~o do 
ajuste pelo s1mples pag~mento. 

O paQa:men~o .demonstra o ~con::lo. r:~c se justificando -a 
forma J.mpos_ta pelo -PAr".êlQra"(o .L!n.:.co dç:~..:_ar-tJ.go 1Q. da M~dida 
P;o~is6riâ..nQ. 69?_• de 04 de novE!'mbro de 1994. 

A---inte.-tert>ncla do Est.;~;do e inopo,..tunil e" inadeqUadill·· E 
inoportuna pÕrQUe novament@' ·p;dpoP..c::iona.-·à.. ir.I"Stõlli.il:Ídillde n• 
rel3C~O escola/tamilia. e inaDeQuada porQue se n~o houvesse 
p ~~9rdo,_ por __ cer_to n'llo haver la o pagamento. 

Per i:lerra.del.I"'O, em recente julçamE?nto o Suprpmo 
· Tr ibun_a, 1 Federa 1 pronunc l.ou-se pe 1_. ;~.nconsti tu.c:iona 1 idade do· 
pre~~nte dispositfvo. 

Novembro·de 1994 

"APB"ESENõJIÇliO' OE_ EMENDAS 

._ .. P00697__j--I 

00002: 

L__, ____ _ 

-.--- . ----P11r. único 

--·---J -···-···-·J 
s LJ ·~'"···~ .. ·-·- I 
---- -~·~_J. 

r--~; . -I 1-. ,-,-
'---------

l-__ _j__ __ ·-~__l 

/l.r'l. 111, P.:.t.r. tJO!t;'O 

P.MF:NI1/l. SllrHf:5Sl·V'~ 

Suprimir c> p.:~.r6grafo t)niC"o do .nrt. 111. 

J \1 S T T ~· 1 r: A Ç i\ 0 

o Supremo Tribuno! Fctl~rnl, nn AçÕo Diret.:J. de 

Tn:ronstltuc-ion.:llidade niZ 1129_-4/0.F .• já c:on::,iderou incons----::_ 

tltuclonal o dispositivo. 

Rea~me_nte, ele atinge o ato jurldico pe!"'feito 

e o di rei to adqu1 rido: o paaamento de_ valor propostq,confO,! __ 

me arts. 129, 1079, 1084 do CÓdigo Civil e 54 do CÓdigo de 

Defesa do Consumidor,caracteri_z:a aceitação de contrato e 

assim já se fez entre escolas e seus usuários, confJgurando 

o direjto adq~frfdo e o ato jurÍdico perfeitC?_· 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
r o-; i'~·,·--~ -J- r'-· __ ,_. ______ ú_n_i_c_o __ -_-_-_-,.-_'""_-_-_.,_-_-_-_,_· ______ ._,._,_~_-_. _ __;· 

r 
I 

Suprimir o pará9rafo único do art. 111·, 

JUSTlfiCACAO 

O Supre-mO fribunal F~deial, na _Ação Di reta- 9a Inconstituciona

l-idade nll 1129-4/0.i,F., já considerou incolisti_tu_cional c dispositivo-

Realmente ele a_t_it?ge o at_o jurídico perfeito a .o d-ireito_ s_~qui 

rico: a· pagamento d~ valor proposto, conforme arts. 129,1079, 10B4 

do C.Ó~:Iigo· Civil e 54 d~ .Côóigcr_=õe Defesa do C_onsuinidor;. ça~acter-iza 
aceitaç~o de contrato e assim já fez entre escoLas e seus- usuários, 

. ~ ------- -- - . . 
configurarro·o o .direito adquirido ~ o. ato jurídico perfeito. . . .. . -- --

·--~=---o-. ___ .. ,.,.._.~ ... -·-------
,_. \ • ·~-' -- .. h .A -

·--~-'-=~\~"':;Y-.{ -'-,~.:..f....LÇ. '-: '~--_ ... 9-,, 
-- ---l 

/) ' 
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I 
'\ 

APRESENTAÇÃ() DE EMENDAS l 
MEDIDA PROVISORIA ~~-~_97, de 04 de noveMbro de 1994. 

[ÊEPUTAOO OS~ÃNIO PEREIRA 
----] ,-- .. -....... -. 

c[ __ _ 

JL• ______ ,-_:~::: ·-• ~~· ... _:_· __ _ ----3 1 _,c~·... o1 'i .... -.... ___ ._·r_.J_._~_:-_ .. _~~:-,~-.-~-.-,~~~~==-~~ 
"'' -_ -~--. . .... ~ 

OE -04./ll/94. 

:\J'l. ! 2. f'nr·. •n11 ··o 

.J 11 ~; T 1 r 1 1: ,, 1; 1\ u 

o Supr·cmo 't't·ibun.::fl Fcdr:ra\, na Ação Direta de 

!rH·onst i fiii'Jon-.:ol ic.J.:Hic nll 1129-4/D.F., jÓ. c-onsiderou incons- _ 

Lit.urJOnQI o dispos~tlVO. 

Reolmente, ele atinge o ato jurÍdico perfeito 

e o ·t:!ireito adquirido: o pa2amento de v<.tlor proposto,c_onfo!:,_ 

me arts. 129. 1-079, 1084 do CÓdigo Civil e 54 do CÓdigo de 

Def"esa do-Consumidor,cara.cter!z:a aceitação de contra.to e 

assim jÓ se fez entre escolas e seus usu~rjos. config~rando 

o direito adquirido e o atQ_jurlct!co perfeJto._ 
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CONGRESSO NACIONAL 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

.. rt ~-----0-EP_U_T_A_O_O~O~~~~: O··~ ERE IRA 

I 
IIICI$0 

TEXTO 

Suprima-se o parãgrifo üffic:O do Art I'\ da Medida Provisória n" 697 de 04 
de novembro de 1994. 

JUSTIFICATIVA 

O Supremo Tnàunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n" 
1129-4/DF, já. cóiiSiderou inc:onstínicionãl o- dlspOS_itivo. 

Realmente, ela atinge o ato juridico perfeito e o direito adquirido. O 
pagamento de valores proposto, conforme_consta dos artigos 129, f079 e 1084, do 
Código Civil e 54 do Código de Defesa do Consumidor •. caracteriza aceitaçio de 
contrato e assim jâ se fez entre escolas e seus usuârios. configurando o direito 
adquirido e o ato juridico perfeitO. - -- --

I . . . \;=:=:=:;: 
-~-~"~·v 

Sábadó !9 6967 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 
MfQTQB OROyrsORIA Na ~97/94 

lr;:::n~E=p=~J~o=s=(~·~,E=!=E=S===::=======~===:::::=·=-=-=·==~==· r,:;, ...... ..,,~-.--, 
r.,. . ·tljJ _ ...... ~or: "..,,.,.., ...... l~ 1 •-"l _ .... •U·_-.-....... _.._ I '-----=-·- ..-..::.:;_ ____ ·...c:._ __ .;;_;__ . 

r·;-.:~_:-~ .-:·-;-r _j c-·_.,:.:I::_-",· .. ~-~-·--------·"~-,_,.,_· c,_-,_.---'~~-=~~"·-·c:;.o:.-_t-'-- :--- ~ ... - -~-:=J 

~----·-=~I~k~~~O~:~~~·•N' 597, DE:~=----·--··-~ 
Art. 11, P:1r. úrrSc:o 

EMENDA SUPRESSIVA 

Supí-ÍmJr o p,o.rÓ.1ra-ro ÚnJc:o do . .1-rt. 11 • 

J U S T I FI C-A Ç Ã 0 

O Supremo Tribun41 Federal. n3 Açio Di reta de 

Ineona~Jonalidade n' 1129-4/0.f., J3 eonsiderou tneons~ 

tJtucional o dlepoaJtJvo. 

Reml~enta. eJe atinge o ato juri~l~o perfeito 

e o direito adquirido: o paaamento de valor propoeto,conro~ 

me ares. 129. 1079, 1084 do CÓdtao Civil e ~4 do CÓd1ao de 

Defeea do Conaumido~.caraeteriza aceitação da contrato e 

aas1m Ji se te% entre escolas e seus usuários. con!igu~ando 

o d1re1ro adquirido e o ato jurjdico perre!to. 

-~-··-
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

1.,.-t-tÍ·,···, ~-.• -.-,. LIT -!:~!!<!~~:=.:.!!!!!2!...~-ll.i!.!..fj~--~--'---'---'-----''-_;_ . . . MEDIDA PROVlSéR!A Nq__ 697/94 .. ~J 
LI'.....!D;;Eo!:P.:.· _;C:.JL:.!Él!O~NJ!Ã!!!NC'-ll!O!_!.f!!DN~S:e.!E;fC.!!A.:.. --"---'-.:.;__...;o'-0..· -:_-"-·c.··:;;;·:_-_· _-_-:.,_-_-:_· -. .Jl r· ... ··:;;· ~ 
I. ----- -·-'---

lCil -- 1: r; '-,.. •.• ,. ... .&_! J - ....... "tl I U·.-•'"""-.......... I 
'----__.:.;~ ·-...=o_-. -----. -----'· 

-C~7·~ --, 1~; ··:"~ _- --- -~:;; --.·_;;~~~ .. -T_=_·-_··_,·_·""""--~----·-·~~--_=:=1_·_· _..~ 
.. ---···---r 

Dl: 04/l·i/94.· 

Art. I •. Par. ÚnJ("o 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprlmfr- ·o par.Õ.gr.at'o Único do .a.rt. t~. 

J· u s T ! F' I c A y ·Ã o 

O Supremo Tribunal FcUerat. na Aç;o Direta de 

Ineona~t~onnljdade nt 1129-4/0.f., Já considerou ineons

ti tucJona.l o- dJspoai tivo. 

Realmente. eJe atlnae o ato jur!dieo perfeito 

e o di rei to adqul r:tdo: o paaamento de: valor proposto,conr_o,r: 

me 'ã.rta. 1,29, 1079, 1084 dÕ CÓdigo Civil. e 54 ciO CÓdiao de 

DeCeüa do Consum1àor~caraeter1za aceitação de COntrato e 

assim já •e ~ez e~tre eseolaa e seus usuários. eoníigurnndo 

o direi to adqu1 rido e o ato 'jur-idico perfeito. 
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t-1P00697 

00008 

APRESENTAÇÃO DE E~ENDAS l 
I 

a U T 9 l ----------~~ ~ IG, ,_1'\WIId 

ÔEPUTADO QSI'IA_~IO PEREIRA . [_ 

. 
> 

" 

'""""'' UCIIO 

TÉXTci 

Dê-se ao parágrafo único do Art. 1•, da Medida Provisória n• 697, de 04 de 
novembro de 1994, a seguinte redaçio: 

Paràgrafo· Unico. O valor da mensalidade paga. fica caracterizada como tácito 
acordo entre a.s partes em estrita coilsoóância com 1 Lei 8.170, de 17 de janeiro de 

1991. 

JUSTIF1CAT1V A 

A Medida Provisória provoca rcduçlo de preços já contratados e praticados. 
caracterizando uma. inconstitucional retroatividade. 

Ressalte-se, ainda. que a Lei 8.869, de-15 de abril de 1994, mencionada na 
Medida Provisória. se l'efeie a preços de agosto de 1993 

Novembro d~e 1294 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

APRESENTAÇÃO DE'EMENDAS 

~!U ~- •~CIPtiSICiO 
~~ ll./9:1j J MEDIDA ·pRQVISORIA NO 697. de 04/novembro/199_. 

I:--, --~· '""' -----'-~...,, f;""" 
_ DEPUTADO OS_MÃNIO PE~_~_IRA _ [_ 

o~~LVA 2 DSI.:SSTITUT!YA J __ olj()CIFICHI~· o·I.DITIVA I OsiJBSTIIUtTI~ a.D(Il!. 

ci.RTJCO IIICI$0" 

TEXTO 

Dê-se ao parágrafo úníco do Art~ I\ da ;tvfe~ida Provisória ~ .. 691, de 04 de 
novembrÕ de 1994, ·a- segUirité-i"edaÇão: -

An I o • O valor da mensalidade cobrado pela prestação de serviços 
educacionais dos estabdecimemos panicu!ares de_ ensino, ser.! o acordado entre estes, 
pais, alunos. associações de pais e a.lunos O:.J entidades de representação esrudantil, no 
caso de estabeJecimentos de.e.nsino superior, no ato da assinatura do contrato de 
prestação de serviços · 

JUSTIFICATIVA 

A conversão dos valores das mensalidades deverá respeitar os contratos em 
curso, observando que a maior paícela dos estabelecimentos de ensino. por mutuo 
consentimento. realizou a conversã_o. · 

l 
I 

I 
I 

. i 

I 
. -...;..,;.:.- J 

Sábado I 9 6971 
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HF"0069-:Z 

000í0 

APRESENTAÇÃO DE EWENDAS ~ 

~tA~- !iRGI'051ÇiO 12fJB/ ll./94j l MEDIDA PROVIS0RIA NO 697, de 04/nove-abro/1994 

,,-. ___ O_E_P_U_T_A_D_O_O;~i ~ ~ 0~-_P_E_R_E~I R~.~-~--~'-',1_- E;~ 

1 O ~UI!-' 2 O SIJIHJTurtvl l O II)OifiCATIYl .a O &Dmn 1, O ~tTIInno Q.~ 
""'"'" IlM: lU 

-. --
TEXTO 

• 
Dê-se ao pmgnfo uruco- dO Art. r•, da Medida 

Provisória n~ 697, de 04 de novembro de I 994. a seguinte redaç.!o: 

"A.rt. la-... 

~ 
Panigrafo lmico - O valor das mensalidades,. apos a 

; conversão, ficar& congelada até o final do ano letivo,_ ficando assegurado o repasse d~ . atC 700/o {seiinta por cento) do reajuste salarial de professores concedido por força de 
~ Lei. Con~ençio Coler.iv~ Ãcordo Coletivo ou -Sentcftça Judicial. 

~ JUST!FIC ATI V A 
'· 
' Ê justo que as escolas deem tainbem sua colaboração . para o sucesso do Plano Real, mantendo as mensalidades escolares congeladas. apos a 

' conversão, a~..! o finaJ do ano letivo. N entanto. e imponantc as~rar-se a elas o 

' 
1 

direito de repasse de ate 70% (setenta por cento) do reajuste salarial de professores 
que, porventura. tenham elas que conceder no periodo de congelamento. 

~ 
< 
< 
'-
< 

' 
~ 
' 

-·- ' 
I, -~.uo ~"~" ll1 A.----.-- -

\_ 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L J 
I'IEDIDA PROVISCIIIA NR 697 • OE 04/11/!:14 

.-. ----=:1 r;;;;,~~·~ .. - I ·~·.... - . 
DEPUTADO VICTCR fACCIONI 

r 2 - ...... ·.:..-- 3_~ • J 
C'iniõi-J rL· -··-~-~·,:::.ln:.:;;·'~o:-· -----~--'-'_·~---' 
..---------~-· .~ .. ~.· .... ·----------., 

[ 

DA-se eo pariígrafo único do Art.- 10, da Pled1da Provis6ría ~ 697, de 

04 de novattJro de 1.994, a e~~~e ~~-~-

Art 1R ••• 

Parágrafo úniCo"- O walor das 11111Wl88lidados, apôs a convSrsãc, ficãrá' 

congelada até o final do ano letivo, ricando assegurado o rapasse de ató 7m: 

(setenta por cento) do reajuste IS8.larial dots_profeMOrett ~adido por força de 

Lei, Convençio Coletiva, Acordo Colativo ou Sentença Judicial • 

.:IJSTIFICATIVA 

€ justo que 88 sacolas dAEJIIl t.lbém sua colaboração para o suces.so do 

Plrnl Raal, raantando as mensal.idadae escolares congeladas, após a conversão, até 

o final do ano lt~tivo. No entanto i u.mrt.:~te oe8EJ9Urar-se a elae o direito do 

repasee de ati ?OX (setsnte por cento) do reajuste sal~ial_ de profassorBS que, 

porventura, t~am elas que conceder no período do congelamento. 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 
R;;· I ~-1 LI'_...:I'!EO=:::ID::A;_:_PR!IV=..:I::SM=I::.A_:N::•...:fRl:::.;~:-• -.:~:=-c:;..::"::.'í..:.~;::.,..:94;:_ _________ _J 

-----~--

OEPUTAOO VICTm FACCIONI 

] 
. , .. 
•A~'d 'j '!<JiO•"•' .... '""'~- ....... 

00-~ ao parágraf~ único· do Art. 11i!, da l'ledida Provisória nR 697, de 

04 dB novent:Jro de 1 • 994, a aeguinte rodaçãc: 

·Art. 1R - O valor da menaalidade cobr~do pela prestação de eer~iços 

educacionais doa estabeleci.mont.o8 particulares da ensino, será o acordado entre 

estaiS, paü1, ali.JI"'IS, m~sociaçõea de pais e alunos ou aOtidadMi de rspresentaçilo 

estudantil, no caso de eatabe!ecimantoe de ensine auperior, no ato da asSinatura 

do contrato de prastaçlo de serviçc8. 

JUSTIFICATIVA 

A ccnverl:llllo dos valores ~ 118'lSalidados doveríi respoitar os contra 

• curso,• observando que a .&ar parcela dos aatabelacimantoe de ensino, por 

rrúfuo consent:i!Ento, ;eal.Uou a conversão .. 

..,..-- -~--
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DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção m sãbacio I9 6\175 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L J 
MF'(.:!>0697 

ee.:e-13 

-- ._...,.__, ....... - --------~ 

DEPUTADO vrqm fAÇÇIQNt 

_... .... _2 • &D" ... 9 -·-~"""''".":'"....CÇ ... ~. 

r ,. 

Dê-se ao parigrora único-do Art. 1R, da l'ledida Prcviaória nG fB7, de 

04 da RJvenlbrc dl!l 1.994, a euguinte redaçllo: 

Art 1.1Z ........................................................................ . 

Pariigraro C.U.co. C valor da -..wlealidads paga, fica caracterizada ca-l 

tácito .::ardo entra 88 partes • eatrita conaonAncia ceM a Lei 8.170, de 17 de 

janairo de 1.991. 

3JSTIFICATIVA 

A Pladida Provi!!Õda provoca raduç&l ds praçoe já coniratadoo e prati

cados, cara:::tarizanda 1.811!!1 .incone:titucional. retroatividade. 

Reaaalta-ee, ainda, que • tal. 8.869, de 15 dlt at:Jril de 1.~ • ..-.c1 
. da na· Pledida Provisória, aa rarare a preços de agosto de 1. 993 .. 



6!!76 Sábado !9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào m 

APRESENTAÇÃO DE E~ENOAS l 
ri --------·--------,ur~~ 

~ OE.PUTADO OSMÃNIO PEREIRA 

TEXTO 

I 

• ed. • I 
- Acr~ente_-se ao ~ I , da M 1da ProVJsona n 697. de O~ de nov~~ro d~ 1· 

1994, o segumte paragrafo: -

An. i'"-" 

§ - A escola pode ·optar pela conversão dos preços vigentes no ato da 
assinatura do contrato entre as panes, se calculados com observância do disposto na 
Lei 8.170, de 17 dejaneirto de 1991 

JUSTIFICATIVA 

A Medida Provisoria não pode ter efeito retroativo, por prejudicar ato 
juridico perfeito consubstanciado na pritic.t de preço calculado conforme le1 anterior 
vigente_ 

Novembro de 1994 



Novcmbro_de 1994 DIÂRlO DO CONGRESSO NACJONAL (Seção II) 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
r-:-:::::c:::c:---:---:---:----: ~>~<IJ"~~ rçAll 

J MEDIDA PROVISORIA NO 697, de 04/novembro/1'99" 

r~------------------~ r~~ 

' DEPUTADO OSMÃNID PEREIRA 

' 0 .......... , O··--.... ,,,. , o·· ..... ,·, o-- o · · .-- .. .....,~, •~ _''~A • I.OiTIVi t SUI:õrii\UTi\~ Cl,~ 

UICI~ 

TEXTO' 

Acrescente-se ao An 1'", da Medida Provisória n°..697, de 04 de-noveRtbro de:,. 
1994, o seguinte parigrafO, reilumerã:ndo-se õs de~is: 

An. 1'"-

9 I" - Consideram-~ como valores das mensalidades cónv~ic.las. para UR V, 
os que forem fi)(ados pelo estabeleciment'o para pagamento inicial referente a matncula 
de l.994, em conformidade com aLei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991, an, 2'", 

JUSTIFICATIVA 

A emenda objetiva dei:ar claro -oS Valores que deVeni ser ievadõSim COiiti e
que foram fixados de acordo com a legislação vigente a época, para garantir o respeito 
aos contratos jâ. assinados pelas panes, os quais podem ser considerados como atas 
juridicos perfeitos e acabados, devendo, ponanto, ser respe1tados. 

Sábado I 9 - 6977 



6978 Sábado 19 DIÁRIO DO CONGRK~SO NACIONAL (S~cção li) 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L_ 

Acrascento-ae ao Art. 10, d• "adida Provisória nV 
04 da nove•bro de 1.994, o aoguinta parigrafo: 

_ ___Novcmhro de 1994 

69?, d~ I 
::: ~·C:~~;dara•-•• cooo valores das oonsalidadaa canvortij 

daa par• URV, ·os qua foro• f ixadoa palo eatobelaci•ento para paga• e 
to inicial referente à •atr.ícula da 1.994, a• c-onfor•idade c o• a Lei 
na 8.170, da 17 da janeiro da 1.991, art. 2v. 

JUSTIFICATIVA 

A oaanda objotiva deixar claro oa valeras qua devam ser la 
vadoa a que fora• fixados da acordo co• a legislaçlo viganta à época 
para garantir a roapaito aos contratos já aeainadoa palas partos, os 
quais pode• aer conaidaradoa co•o atas jur!dicoa pafaitoa e acabados 
devendo, portanto, aar raapaitadoa. 

J 



Novembro de 1994 - DIÁRfO DO CONGRESSO-NACIONAL (Ses·ão m Sábado 19 6979 

APRESENTAÇlo OE EMENDAS L 
I_ 

[-o; !ii1-J[ L-''-"-----"'''-"""""-"'<r..!.'!!:~·:o.• ----------·· _· ~---____J 

r.----------------~···--------~~==~==-'-, 

Acroacente-ea ao Art. 1g, da ~adida Provisória nR 697, d• 
o• da nave•bro de 1 9514,. o. aeguinb• par~grafo: 

Art. U 

f ••• - ~ aacola pod• optar pela convaraao doa preços vigon
taa no ato -da aaeinatura do contrato entra a a partas, sa calculados 
co• obaervAncia no diapoato da Lei 8.170, da 17 da janeiro da 1 991. 

JUSTIFICATIVA 

A ~adida Provia6ria nlo poda ter afeito ratroativo, por pra 
judicar ato jur!dico perfeito conaubatanciado na prática do praça 
calculado canfora• a lai anterior vigenta. 



6980 Sábado 19 DlÀR!O DO CONGRESSO NA-CIONAL (Soção II) 

oC;.>00:t 8 

'APRESENTAÇÃO OE E~ENOAS 

~T' ~- -p~(lfo">lÇAil 

! o-a~ i_l0?4j 
1 

MEDiDA PROVISÓRIA NO. 6.97 • de 04/novembro/1994 

,~-,-------- .l.uT~ll -----------,·~ -~, ao'--PIOIITUAA•ci 

. ÇEPUTADP.PS~ANIO PEREIRA _ ~~ 

TEXTO 

Supiiffia-se oS Pirâgn.fos'-1°, 2°, 3 .. e 4° do Art. 2'", da Medida Provisória n° 
697, r .. 04denovembro-de 1994: 

JUSTIFICATIVA 

Se o pagamento da mensalidade convenida está sendo feito sem contestação 
pelas panes, presume-se que houve entendimento entre elas, caracterizando-se, 
penamo o acordo. previsto_ no ~caput'' do An. 26

• 

Novembro de !99JI 
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r• 
I 

DIÁRIO DCi CONGRESSO NACIONAL.(Seçãoii) SâbaM 19 6981 - : --

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

----------
OEPUTAOO VICTOR EACCIQNI 

, li.. ,_ ..... ~.. z 

L 
--------~ 

J 
--l 

~~;;;~.-~t--, 

. '""""''~...CG ... a._ J 
[-~;·,~;--] [ 

r-
•'·::J· 

Suprima-se o p·arSgrafo ·quarto· do Art. 2!l, dã l'ledida Pro_visó
ria 697, de 04 da novembro da--1 994. 

' JUSTIFICATIVA 
1 o pretsente artigo __ bYSCI! legi ti111ar. a participaçlo do l'linisté 

rio Público; entreta_nto, a_~ront~ a Constitlll.Ção Federal. 

-'L___r·-~~.:.:,~~~-,~~--~~.:.~-:·-'~.=r ~(-__ :~-=-c-~~-::_______~---_:.,.---::: _____ -____ ..,----.J_l 
_ _ _'5::-d_~ =. g__L'=:,_'-___ =:; c: 

I -

APRESENTAÇliO OE EMENDAS 

DEPUTADO VICTOR FACCIONI 

L 
-----~ 

-I 

r;s·;;;;r- 'j 

ro-L , ~ :~..· ... •··· z 

X.-

r.------------------··n·c------------------, 

" Suprima-se õs 'pãrãgrafos 1!l, 22, 32 a 4i do ~rt. 2!l, da 
Medida Provisória n2 697,de 04 de riovembró de 1.994. 

JUSTifiCATIVA 

Se o pagamento das mensalidades convertidas astã sendo 
sendo feito sem a contestaç~o pelas partas, presume-se que houve en
tendimento entre elas, caracterizando-se, portanto a acordo- previsto 
no "caput" do Art. 20. 

---------------.--.. -
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v. . 
; 

• 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1994 

APRESENTAÇÃO OE EMiõNOAS 

,-----~'---liiiOI'óSi(.ill - ---===,_ 
1MEDIDA PROV!SORIA NO 697r de 04/novembro/199~ 

. _-, .. .., -'~ 

I 
1UT~A 

: DEPUTADO DSMaNIO PEREIRA 

U.i.•u~-

f 
Suprima-se o· parigrafo quarto do Artigo 2.o. da Medida Provtsotia n~ 697. de li 

04 de novembro de 1994. 

' JUSTIFICATIVA I 
O presente anigo busca legitimir a pri.rticipaçto do Ministério Público. 

1 

entretanto afront-a a tOnstituiçãÕ Federal 

L-----------------

· I'IWI'USJ!fA<l----

1 MEDIDA. PRCVIS6:U.A N: $7, DE 04 DE NO'ffi13!10 [ '• ~ .. ;~-.-·~-~-..... r 
Deputado RDEERTO JEFFERSCN 

0 .. ADlTIYA. o "'SUIISTIIVr.tYU CL.Otw. 

[_,"" 
'2• 

, r7"'' ~--,----uo<l~so>---"j·--IJ.lJu:."">---, 
·. 

SUpr-,:m;;..-so;> o P~.ar.!>"::~-~-f-:>-c:•.•eor':::-· -::::. -~-(i.qo ?Q. -di~-- MediC.a 
ProvisorL."'-r.Q. 6.Y7~ de -v.:; :::!e .. wv€-•":::;.- 0 ~:e-.!"'"· 



Novembro de 1994 DIÁRfO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

JUSTJE'ICATIVA:_ 

O Presente artigo tem por objetivo tentar legitimar 
partic.J.pa~~o do Ministério Público, entretanto atronta 
Con4$.titu.i~;!o Federal.· 

t-1P00697 

00023· 

APRESENTAÇÃO OE E~ENDAS 

r-------- PROP0$1ÇAO 

l MEDIDA PROVIS0R.IA NO 697 r de 04/novembro/1994 

,

1

---------&Uro• 
~ DEPUTADO OSI'IÂNIO PEREIRA 

• 
• 

J 

PüaauF• I !CISO 

u I ··~.:-1 
TEXTO' 

Dê-se ao Art. 2", da Medida Provisória n° 697, de 04 de novembro de 1994, 
a seguinte redação: 

"An. 2" - Ficam convalidadas as conversões de mensahdades escolares de 
cruzeiros r~s para Unidade Real de Valor {URV), decorrentes de acordos realizados 
por estabelecmentos de ensino com pais. alunos ou associações de pais e alunos, na 
vigência das Ma!idas Provisórias 434, 457 .e .. 482, de 1994, e da Leí 8.880, de 27 de 
maio de 1994 

JUSTIFICATIVA 

AlCm de um aperfeiçoamento na-ieàaÇ.iO, objetiVa esta emindoa -complementar 
o dispositivo que se refere apenas :i Medidi PrOvisória ·no 434 de 1994, sendo que C 
necessario se respeilar tambem .it.s Medidas Provisórias 457 e 482, ambas de 1994 

. Sábado 19 6983 



6984 Sãbado 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
00'5-··.:.~.4 J 

'" ,-------- PAOI'OSIÇAO ---------~--~~=; 

2oa j 11 1 94 J MEDIDA PROVISORIA NO 697, de 04/novembro/1994 

r~---------luto~ 

' DEPUTADO OSMÃNIO PEREIRA 

TEXTO 

Dê~se a'O §"""2°, do Art. 2°, da Medida Provisória n° 697, de 04 de noyembro 

de 1994. a segUinte redação: 

Art 2°-

§ ze - Os estabelecimentos de ensino, contratados e os responsãveis legais, 
contratantes. permanecerão utilizando os valores ji convenidos, salvo modificações 
por mUtuo consentimento ou decisão juçl:icial. 

nJSTIFICATIV A 

A iniciatiVa do Estado deve serVir apertas para inibir os eventuais abus-os, não 
devendo, entret'anto. intervir qiretamente na relação de custo bcne.ticio que cnvolve:_a 
questão, vez. que tal ato deve ser respeitado pela autonomiá das partes em livrcfficnte 
realizarem seus co.ntratos, observando que os valores_ji prat1~ados em URV e Real. 
anteriores ã presente Medida Provisória. foram objeto de livre aco,rdo entre as part_e:>, 
somente se justificando sua modificação por mUtuo consentlmemo o_u por d~i~t> 
judicial 

r----------~'~~-1"=-· ~Wv\NJ 

Novembro de 1994 



Novembro de !994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Sábado 19 6985 

APRESENTAÇ!o DE EMENDAS L 0002:3 

MF-00697 

r 
- --- ...... -

DEPUTADO· VICTOR 'FA'CCIONI 

r .. -~,. ... z ~-=-----------
3* _..o; ..... 4 J ..;;,. ........... ......... 9 ., ... , •• ,.,-,..CI ...... 

r ~·,!º~ --J [ z• 
.... -=:J 

r 

-., ... ,. _________ _. _____ ...::. ___ -, 

-- --·- -OA-aa -~o.§, 21i!; da Art·.· 2D, da Phtdida Prov1a6ria ,nil, 6SÍ7, de 
04 de novembro da 1 994, a seguinte radaçlo: 

Art. 2G 

§21i! - Da eatabaleci••nto• de anaino, contratadaa a oe ras
ponaiveia legaiS, contratantaa, paraanacarlo. utilizando oa vat"orao j 
cozivartldoa, salvo •odificaçlias por •útuo conaanti•an'to ou dacialo 
judicial. 

JUSTIFIC.ATIV_A_ 

A iniciativa do Estado dav• a•rvir apenas P'Dra inibir os 
eventuais abuso~. nao devando, antratento, intervir dir•t•••nta na 
relação de cuoto buneríc.z.o que en~olve • qi.eatlo, vez que tal 'ato 
dave aer respeitado pela autonoaia daa certa• ea livraaante realizar 
aeua contratos• observando que oa valor•• já praticados •• URV • Ra~. 
al, ·antorioras~a preaente "•dida Provia6ria., roraa objato de livre 
acordo ontre 85 partas, aoaenta aa juatific.ando oua aodificaçlo por 
mUtuo consen~i•anto ou por dacia&o judiciala 
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APRESENTAÇ!o OE EMENDAS L 
---~·----- ·- -· -~·-

r= DEPUTADO VICTOR FACCIDNI G;;;;~~··- I 

I' 2':. ...... ..,.. ... -J 

DI-se ao •rt. 2R, da ~adida Provisória 697, da 04 da 
noua•bro da_1~94, a s~gyinte radaçAo; 

. ·~rt. z!li ·- ·Fica• convalidadas as canversl5ea das 1 
aanaalidadea escolares de cruzeiros raeia para Unidade Real da \'alar 
(URV),decorrantea de acordos realizados por aatabeleciaontoa do anai 
no co• pais, alunas ou aaaocieçaea da pais a alunoa, na vigAncia das 
fltedidaa p·roviaórias 434,457 • •az da 199.&, • da Lei 8.88(\ da 27 de 

-.to- de 1 • 994. 

JUSTifiCATIVA 

Alia d• ua apal-raiçcaaento na radaçlo, objativa ast'a 
oaende coapla•entar o diapositivo que ao rarara apenas à ~adida Pro
visória nG 434 de 1 994, s•ndo· qu• 6 neceaeirio respeitar to111bi• ae: 
~adidas Proviaõ~iaa 457 e ~82, ••b•• de 1 99•. 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NA_CIONAL (Seção II) 

r~---~--
.1 ' .. ' 

I . MF:nl.IIA., l'f!OVT~>i'lrlll\ N" .. 697, DE (.!4jl_l/94. .·-.-.-.---

l·:mr:fldd Ad li i Yii. 

"•I•:V•.'l\11(1 111~ t,llt i•l:1•ks lllt.:rlt"JOrl~d.:J.S t:Sl-'.11' 

npoL~clor.; por, f1o rrdnimo. 10% (dez por • 

-f't:nto) dos pais tlc: .:~I uno>• .m3LrlC'UI3dos 

no· estobeleclmento ou _dos est_udont_es,no 

C::~so <lc ensino supe1·lor". 

JUSTIFICAÇÃO 

Sem o ocréscimo, os entidodes ficam legitima

das p::~r·a JH'Opor .. -aç·õcs· JudiC"'ii.JiS Sobrt: pn:t;o!::> dt: 1ncns.::il idude:s. 

C:: I ti> r l • r· i ttt• !l I " • 

Sábado 19 6987 

-



69ss Sãbado 19 -- I)!ÀR!O DO CONGRESSO NACIONAl (SeçãQ!I) Novembro de 1994 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

M~8~0A PROVIS0RIA. N'tl .697/9~-

··---_ -.. l - ... ~- -· . . ·r .,17: ·· ·-

·I 

' ·'· 

L __ _ 

t·:rnt;nd:r Adi l i v a. 

1\c•rr·;..c··r:nl ;,, .• no C l,rt:rl. <lo ~ 3". :1 expressão: 

;apC)I;':Hirt!l por·, l\f) tltirritlt('), 10,.:. (olr.7. pnr• 1 

,., '''''' •lt)S p.:ris •h: :rl1mo~: mui r·iruludos 

no cslabelcc:Jmcnl~> cm dos r:sludont.es.no 

r:~.so de ensino supc E'l o r" . 

J U_S TI r I C A CÃO 

~>r:m <) .:lt" ri: se"' i mo, .::.~:s c;n t i dn.df:S r i ('Utn I <':gl tI rna

l''''l'''t· ,.,,_.;,,. :; jrt•lt<•l:or~; :":<\llr'< ;,r'"l;r;<r; d•; WCI!S.:JI i(I.:.HICS, 

• I •; d• • lliP<lt: ol• o 

r· c-~---+~---~-~y.L.. ~~--
.. -" ... -... -- ...... -------------------. --------

-·--· 

l 



Novemb;o de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 19 6989 

APRESENTAÇÃO DE EMEfit5AS-

-----~ 

-~----~~-------~~--<~- _. 'Xl .-_•_u_. __ ._~_··_·--y~~-~~- . J 
l_n, .. ··-~ ~~--;~. -- -~-· -r::_-__,_,'.::.:.;.-_-:_. __:_,L_.;__~_;~_;_--_;_~ __..! 

~-----·-

' 

.: 

--~.::.··-----------. .. --~ -~ ---:. ~- ··- .. 

MI\010fl PROVTSÓRIA. Nt 697, DE 04/11/94. 

1-::nr~nrt.:t 1\d i li va • 

. 1\HJiacf:l!; por, nt'l mirtimo, 10% (•lr:7. J'll'lr" ' 

c·• 111•1) cltJS p~1iS •h: :tltmo:-: m;.~t r·irulndos 

110 ~si~lt.H:!r:cimef,to -a·u dos estud.:anles.no· 

<".:tso dç ensino snpet"ior". 

J C S T I F ! C A C Ã 0 

!l·:m o ort·r:sr-lint), os c.:nt•d:ldes-firaln lo:"gilima-

! ___________ ·----

-':""·· 

~-----·----
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APRESENTAÇÃO oe EWENOAS 

r.--':" ~ I . .., .... "" 
lbflu~'MEDIOA PROVI"ARIA NO .697, de _____ ______ . ov . ~~/novembro/1994 

I 

AUTDt 

' DEPUTADO OSI'IÃ.NIO_ PEREIRA 

'""""' IJCISO 

TEXTO 

Acrescente-se ao fmal do § 3• do art. 2•. da Medida Provisória n° 697, de 04 
de novembro de 1994, a e)(p-ressão. 

devendo as entidades mencionadas estar apoi:ldas por. no minimo, 10% 
(dez por cento) dos pais de alunos matriculados no estabelecimento ou dos estud:uttes, 
no caso do ensino superior." 

Jl)STIF!CA T!V A 

Sem o acrésCimo, as entidadeS ficam lei;ilÍmadas para propor ações jUdiciais 
sobre preços das mensalidades. mesmo que ao arrepio, ou contra a vontade de pais de 
alunos do estabelecimento. 

' lr-------------~~1\,---~-- •• ,, 
i " ii\ 

"'IV V v\) 

Novembro de 1994 
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Novembro de 1994 

I 
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 

r-----~ I . . ... 
I 

' .. 

.·-.,-.---

·-;_-.--. -<&.-ri ~ - - • ---~ 

-3-·~~-,-~~ 
~-~ ~~]-··- -·---. 

~-!.!:~~·~tllV[:;{llllr\ l'l'' ô97, DE 04/11/94. 

.\ t'! • 

. 1poiad~s pur•, no rninimo, lO% {J.ez por ' 

:· :1~ol ,fus p.:~.i::> ,[,·:alunos m.::tLric-uludos 

no estat:fe'let:imentó ou dos est_uUzmtes~no 

... -:~so ele ensino super·j o r". 

J U S T I F I C A Ç I O 

s~m o ac- rés c: i mo, os en ti dodes fi c-~m 1 egi ti ma-

.. ' , ·~ ol· • r , u :. ) ~-. , ! . , 

·----=--

l 
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APRESENTAçlo OE EMENDAS l 
p ;~, 9~ 1 Lr ____ _::•:.:E~O~!O!:!!.A..!P:!R~O~Vc:I,:S~O~R'"'~~~-..!·!!·~ 

' ' 
,. 
ry;·;~,----1 [ 

4 x. • ..-•,,.Ã -• 

...... -----
20 

Novembro de 1994 

.-------------------~-~U<----------------~ 

" devendo as entidades mencionadas •star 

apoiadas por, no mínimo, 1 OX (dez por can

to) dos pais d• alunes matriculados no os

tabel•cim•nto ou dos estudantes, no caso 

de •nsino aupBrior". 

~USTIF!CACAD 

Sam o acréscimo, as antidad•a ficam legitlmidas Para pro

por açaea judiciais sobra praças da mensalidades, mesmo contra o ar

repio ou contra a vontad• da pais e alunos do estabalacimanto. 

-----] 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO éoNGRESso NAC!tYNAL (.Seção II) 

. ,_,, •• ~·o._ ___ _ 
I HEDmA PROVIS6IW. N: f!/7 1 DE 04 D:S NOVEI!BaO IB 

t1F"00697 

..... 
Deputado llmERTO JSFIEI!Sal 

o •JW.m.Diti.Y.l 

r~; 1· ....... I· "'"'' 
~&I 'lO 

Su~rim~m-se, no p•r~qr~fo.único-do ~rtigc 3~ d~ Medid• 
Provisóri~ n~ b97, de 04 de nov~~bro dw 1994, •s s•guint•s 
e-xpre-sst:II!'S: 

"Qu•n?c • •ç:ao for propost~ por wn_t• públic:o le9~tim•do" 

JUSTIFICATIVA: 

Com a ~provAç~o d• supr•ss~o propost~. o dispositivo 
leg•l tíce~ia redigido da ~•quinte form•1 

"Paragr•fô UniCO. A mult• civil r•verter~ par• o fundo 
de que tr•t• o •rt. 13 d• Lei n2 7.347, de 198SM 

N~o se justific• qu• a m~lt• seJ• r@vertid• par• o 
~~tor d•_aç~o. pois t•l entendi~ento n~o se ccadun• com • 
tradi~~o P JUrlsprud@nci~ do no~so Direito Civil. 

. I 
. ·-, 

. ' 
- ASIIIICINcA I -. I . .. {(V'" .,_/ 

sábaC!ól9 6993 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

,------- P~ilPC$1ÇAO --------------, 1
MEDIDA PROVISORIA HO 697, de 04/noveabro/1994 

I 
l 1J T O l 

4 
DEPUTADO OSI'IÃNIO PEREIRA 

[h '"'u ~ ~de 01 
IICJSQ 

TEXTO 

Supiirriã.-=-se.-n-o parâgrafo único do Art. 3~. da Medida Provisória n° 697 .de 
04 de novembro de 1994, as seguintes expressões: 

"para o autor, quando ente privado ou" 

e 

"qu&ndo a açào for proposta por ente público legitimado ... 

JUSTIFICATIVA 

Com a àprovação ·1fa supressão proposta., o dispositivo legal t1caria_ a5$im 
redigido: 

"Parãgrafo Lmico. A multa civil reverterâ para o fundo de que trata o Art. 13 
da Lei n° 7 3'f'. de 1985." 

~ão se justifica que a multa seja revertida para o autor da ação, pois tal 
ectcndimento nio se coaduna com a tradição e jurisprudCncia do nõs:So Direito Civil 

\ 

Novembro de 1994 



DIÁRIO bO CONGRÊSSO NACIONAL, (Seção II) 

APRESE~TAÇÃO DE EMENDAS 

l 
I 

-J 

~lU--, I P~I)IIQ$1;j,Q -

'ÕB ;'11 
1
194 ! -1MEDI:CA PROVIS0RIA NO 697, de 04/ -~ /1994l 

, 1 _ -~ove~~o __ 

c----------------,JTOA 
f, ! DEPUTADO OSMÃNIO PEREIRA 

......... F ·~"' ~ ~de 01 

TEXTO 

. . . S~p:_im~-~ o_p~ri~VJ.r~ ~E1~9 do~- 1", da MCdida Pro'"isóri_a.nil697 .de 0-l 
de no1.'emb·ro de 1994 

i 

n:STIFICA T!VA 

São se jusufica que a muita seja revertida para o autor da a.ção, pois t~ 
entendimento destoa da tradição e dejurisprudencia d~ nosso Direito Ci...-il. 

'. 

I 
I 
L 

" 

.. ~···;···. '!<•.·~, ,··R---~ 
W' ,-• 

" 
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·-··-··---·---

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 0€~036 J 
~·-Cl ,-- -- --····-- -·~ ...... 3, ~~ !llfDIDA pRD1!IS0RTO 6Q7/Q4 

~·~-~-------~---------------, 

Suprima~-SEf õó parágrafo único do Art. 3G~ da P!adida Prowisõ

ria nQ 697, de 04 de novembro de 1994, as seguintes expraaaaea: 

" para o autor, quando ante privado ou" 

• 

n quando a ação for proposta por anta público lagiti•ado". 

JUSTIFICATIVA 

Co~ a aprovaç§o da auproaalo proposta, o diapositivo legal 

ficaria ~ssim radigido: 
"Parágrafo Onico. A multa civil raverterã para u fundo da 

que trata o Art. 13 da Lei nQ 7.347. da 1985". 

Nlo ae justifica que a •ulta seja revertida para o autor da 

açAo, poia tal entendimento nlo aa coaduna coa a tradiç5o e jÜri~

prudência do noa5o Direito Civil. 

} l 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção Ii) Sábado 19 6997 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 00_03::~ ... J 
[ 

[;/~;·-·-] [L" _...;>3J!..O __ JlUODJ.IJ:OCn'--~--~--~--_""'_" ----··_·-~----..J-

Supri•a-so o parágrafo ~nicO do Art. 3g, da ftodida Provisó

ria 697, de 04 da nouombro da 1994 • 

.JUSTIFICATIVA 

Nl~ se justifico que a Multa seja revertida para o autor da 

açlo. pois tal ontandi•anto dsatoa da tradiçl.o a do juri8prur:J0ncia 

do noaao Oiroito Civil. 



.,. 

6998 SAbodo 19 DIÁRio DO CONGRESSO NACIONAL(SciçãO m Novembro de 1994 

APRESENTAÇllo OE EMENDAS L J 
--- .. .,.~~ ... ·· r "EDIDA PROV!SORIA 697/,_ 

DEPUTADO VICTOR FACCIONI 

,. ...,_,,... 2 -- ? . ~. ..... ·~~-.... ,;..... J _4 X 

~---------····--------~~ 

[ 

~ereacente-aa ao Art. 3R,da rledida Provieória 697, de 04 de 

nave•bro -da-W94, a ieguinte eXpr8Salo: 

•s·alvo noe caaoa o• que ocorrur diss{dio da categoria pre

do•inent~ na inatituiçlo de ensino, à qual fica asaegu~adc o reajus

te da ••naalidade escolar e• percan~ual equivalente a ?~s·(setenta 

par c•nto) do concedido a referida categoria•. 

JUS TI FI ClllT I VA 

A presenta EMenda á uma alternativa à outra por mim apre

sentada propondo a supreaslo total do Art. 42. 

Te•oa que convir que o siMples a puro congelamento do va

lor l:iaa .••nealidadea ••• ae levar e• c.onta a hipótaso provista na 

PT•aanta ~ropoata 1 podara~rosultor e• sérios daaaquilibrios para a 

acafto•ia das aacolaa, co• reflexos negativos na qualidade do ansino 

• ca• perigo de aurgi•anto a alastra•ento a alastra•anto de movimen

tos graviatas cujao conaequlncias alo iMprevisíveis. 

Co• o ac~áscimo que ara estamos propondo, o Art. 4g da "a

dida Provisória ficaria asai• redigido: 

"Art .. 4g ---os valeras convertidos, na forma doa artigos an

terioras, nlo aorrerlo reajusta pelo prazo de do%B musas, salvos nos 

casoe •• que ocorrer disa!dio da categoria predominante na inatitui

çlo de ensino, à qual fica assegurado o raajuate da ~ansalidade os-

• perclll'ltual equivalente a ?OS (setenta por cento) do concadido à rafar ida 
ria" 

-] 



Novembro de 1994 
DIÁRIO DO cóNGRESSO NACIONAl.. (Seção II) 

APRESENTAÇÃO DE E~ENOAS 

r------- PIIIIPOl1çio -----~--=-"'-=-_c; 
\mDIDA PROVIsoaiA NO 697, de o•/novembro/1994 

oEPUTAoo osl'l~-~;~· P_E_R_E-,-.-.-------~~-- E ~~~~~~ru .. -;.---. 
, osutti.SSIYI. , oSI.III:TIWT!Vl , 0 1130ll'IUTIVI. 4 0 ADITIVA. o~$llt~;,,~ IÕL.IIIAI, 

I 
IIICISO 

TEXTO 

Acrescente-se ao An. 3°, da Medida Provis6ria n° 697~ de 04 de novembro 
de 1 994. a seguinte expressão: 

Salvo nos_ casos em_ que ocorrer dissidio dã categoria predominante na 
instituição dC- ensino, i qual fie& assegurado o rtajuste da mertsalidad.c escolar cm 
percentual equivalente a 70'Yo (setenta por cento) do concedido à referida categoria." 

JUSTIFICATIVA 

A presente Emenda ê uma alternativa a outra por mim apresentada propondo 
a supressão total do A.rt. 4°. . _ _ _ 

Temos "quC: convir que o sinlples e puro congelamento do valor das 
mensalidade.s sem se levar em conta a hipótese prevista na presente proposta. poder.:t 
resultar em serios desequilíbrios para a economia das escolas, com retlexos negativos 
na qualida<3e do ensino e com perigo de surgimento e alastramento de movimentos 
grevistas cujas consequênci.ts são imprevi_siveis. - · _ - _ 

Com. o acrCscimo que ora estamos propondo, o An. 4° da ~edida Provisória 
ficaria assim redigido: 

"Art. 4" • os valores conven.idos. na forma dos anigos anteriores, não 
sofrerlo reaJuste pelo pi"UU de doze meses, salvos nos casos em que ocorrer dissídio 
da Categoria predominante na instituiçlo de ensino, â qual fica assegurado o reajuste 
da mensalidade escolar ~- ~tual equivaJente a 70% (setenta por cento) do 
concedido i. referida categoria. . -

\ 

\ 

Sábado !9 6999 



7000 Sábado 19 DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (S<;çãó TI) Novembro de 1994 

r-------------~------~~·~<h~·-----
1 MEDlDA PRtm:S6aiA N~ lfl7, DE 04 DE NOVEMaRO t Q.)0040 ..,.. 

Deput&cb ROBERTO JEFFERSCJl 

0 .. ,UJSnln1VA • 0 -tUJIFlÇA'tlVA .o·ADl'nYA __ D •SVJS'tllVtlYU CLO&AL 

h::n·' Co1 . ·rldc:Uni 
Úr..ico I 

Suprima-se o paraq~a1o único de artigo 4Q da Medid~ 

Provisor-ia ne. 697, de 04 de novembro de 1994. 

JUSTIFICAT_IYA: 

A· ·supress~o desse pará:Qrafo ju_sti ti ca-se por uma 
quest.:!lo de coer~ncia com ~- emend.l .llntericrmente .aprE>sent.;ad.a. 
pela supres~:lo do artigQ __ 42,. !;ja pre~ente _Medida Pr_ovis6-ri~. 

Fai-se -mister destacar QUe em recente julgamento o 
Supremo- Tr-ibunal Federal pro_nunc:iou-~e Rt;>.la 
inccnstltuc~onal~dade do presente di5positivo-

r-------------... ·'----'"'"'""-
1 MEDlDA PRcm:s6aiA N~ lfl7, DE 04 DE NOVEMaB J ..,.. 

Deput&â::J ROmRTO JEFfERSCli '-----:---_] 

c=;~! I' 

D·ADlTIYA. D •SUIIS'tllvtlYU Q.DIAL 

1 'padl:uJÜ 

I 

Suprima_-se o -artigo 4Q d-. Medida Pr-ovisória nQ_ 697, de 
04 de novembi'"O de 1994·~ 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

JU§TIFICATIVA: 

A ·aç~o do governo impondo um cong@larn~nto no valor d• 
mensalidade para o ano letivo de 1~95 n~c S@ justificA. pois 
cada'ano letivo tem um proj~to adequado para sua r~.alidade. 
Impor a manutenc;~o de um determinado valor"" @ intl!!'rft!rj.r na 
rel~ç~o do prestador do serv_i_ç:o e do con!:umidor, lil'!'it41ndo iii 

Qualidade. a a~~o da iniciiltiva -P:iv-ada I!!' a livre 
concorr~nc.ia. 

Faz~s~ mister _drstacar que em 
Suprem-o Tribunal Federal 

recente julgamento o 
pronunciou-51!!' pela 

dispositiYo. ~nconstitucion4lidade do pre~ente 

Por derradeiro, o Estado -deveria J:n-VI!!'stir na -qual idade 
da escola públic~, reservando a escola da iniciativa 
privada o seu objet_ivq _c~n'!l.titucional: ?~1"' uma opç:~o par.:. ôl 

educ:aç:~o. 

~ ....... i 

1. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 00042 

M'F"0069'7 

~EOIO~ PROVISORIA 697, u~ uq ue nove•bro da 1994 

o~pUIAOC VICTOR FACCIONI 
---~ 

~-c;::--'~-~-------

lx 2 .. ,.,. ....... _ "' . •lf···· • 
• 

r·-~--------·····-----~:..:..:.__,~~~~ 

' 
Supr~raa-11e o Art. 40 da Pledida Provisória n!l 697, de tl4 

de novembro do 1994 ~·-· ~ 

JUSTIFICATIVA 

As •ansalidadea eacolarea s~o derinidas levando-se e• cont 

os anc.ar.gos educacionais e custos gerais dos projetas peda.gógicoa 

p!onejodos para o ano ou __ ae•estre letivo, nlo podendo , portanto, 

congelar-ao, os valores de ua ano letivo para o próximo, sob pena de 

se colocar em risco a qualidade de ensino e o projeto pedagógico da 

escola. 

Sábado 19 7001 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) Novembro de 1994 

Não ae justirLca, portanto, uca ação do governo impondo um 

congelamento no valor da •ansa!idade para o ano letiva de 1995. pois 

cada ano lativo te• u• projeto adequado para a aua realidade. IDpor 

a manutançio de determinado valor é inferir na relação do prestador 

de serviço o do consuMidor, Limitando a qualidade, a açlo da iniciat! 

va privada e a livre concorrência. 

Por outro lado, e• recente ju!ga•ento, o Su~remo Tribunal 

Fadara! pronunciou-se pela inconstitucionalidade do presente diaposi

tivo. 

J 
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L J 

ftEDIDA PROVISORIA 697/94 

DEPUTADO VICTOR FACCIDNI 
----~ --••••""".-•H-

i' 1579-9 I 
,. • .. 

[ •• (jnjcp_ 

~-----------------·t••ç-------------------. 

Suprima-se o parágrafo único do Art. 4R da l'ledic!a:. Provisória 

N2 697, de 04 de novo•bro de 1994 • 

.JUSTIFICATIVA 

A supressão dessa parágrafo justifica-se por uma quest~o de 

coerAncia com a s•enda por •i~ apresentada, propondo a supressão do 

Art. 42, da proasnte ~adida Provisória. 

Por outro lado, o• recente julga•onto o Supremo Tribunal 

Fadara! pronunciou-ao pala inconstitucionalidade do praaonta dispoai

tivo4 

] 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL(Seçãoll) 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

-,----------'- NOI'OSrtl.o --- • 
1MEDIDA PROVIS0RIA NO _69~, de 04/novemb~o/1994 

r,---------,,r~• 
• DEPUTADO OS~~NIO PEREIRA 

~ ''"" ~ h de 01 

,~, lCJSO 

TEXTO 

Supríma·se o parãgrafo ünico do Anigo 4• da Medida Provisória rf 697, de: 
04 de novembro de I 994. 

JUSTIFICATIVA 

A supresslo desse parágrafo justifica·se por uma questão de coerência com a 
emenda por mim apresentada,. propondo a supressão do Art. 4•, da presente Medida 
Provisória. 

Por outro lado, em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal 
pronunciou·se pela inconstitucionalidadC do presente dispOSitivo.- -

" 

Sãbado 19 7003 



7004 Sábado 19 DIÁRIO 00. ÇQNÇRES~O NAÇIONAL (~>tição 11) Novembro de 1994 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
' , • ~- ·, ·:~ ..;. '· • T • J 

r------- P~d~OSiÇI.O 

' MEDI-DA PROVISORIA NO 697, de 04/novem.b.ro/19_94 

;~---------. u r o a 

~ DEPUTADO OSMÃNIO PEREIRA 

, 0SUI'I(SSIV~ 2 o~liUIITUTIVl 3 o~_-,_,,.:,, •• ·•· O·"·····.- 0--- - - -~- ..., .UBSTITUITIYO Ci.~8AI. _ 

. 
TEXTO -

• 
· ~-- -supiiffiã-=se·tfi1il'tigo 4° da MêdidãPfÕVIsona nG 697. "j~ Ó~~ ·nov-embr'a··ae-- -·· 

··- --·-····--··-----·- --~ 
( 994, - . 

JUSTIFICATIVA 

~ Não se justifica uma aÇão do govemo_impondo um cong_d.1m~nto no valor da 
;: mensalidade para o ano letivo de 1995, país cada ano letivo tem um projeto adequado 
~ para sua realidade. Ifupor a manutenção ·de um determinado _valor e interferir na 
~ 

~ 
relação do prestador do serviço e do consumidor, limitandn a qualidade, a açào da 
iriciativa privada e a livre concorrencia. 

~ 

~ Por outro lado, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal 
f 
~ pronunciou-se pela incanstitucionalidade do presente dispositivo. 
" 8 
~ 

g . 
i· 
~ 
~ 
c 

ª o 

' . -·· 
\ \ \ 

I" \\I\ • iji " ·te \\}. 1 / I "Wf1J:JJ -



Novembro de I 994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONÂL ·(seção ll) 

00040 
APRESENTAÇÃO OE E~ENOAS 

,-------H.OI'Os.IÇia ~-~--"''-~--..0.-C_:__'-'..i·~·~ 

' MEDID~ PROv::tSORIA !iO 697 _,. de 04/novemb.~0_/1994 

'! ________ • \1 I o R -----~-----'---1 F· llol. PIIÕ!Ir\1.\1:. " .. 

• DEPUTADO OSMÃNIO PEREIRA __ . _ 

[h·~· .. ~ 
~de 01 

CIJifi~V 

TEXTO. 

S_uprirna·se o Artigo 48 ~a M~jda Pro_yi_sôria n• 697, d_e ~de no~~bro ~e 
I 994. 

JUSTIFICATIVA 

>.~ A.s mensalidades •:scolarcs -sãO dC-finidõl$ lCvando-se em con~_a Os encargos 
educacionais e CUStOS g~r:us dos projetes pedagôgicos plancjados para o ano ou 

5 
semestre letivo, não podendo, ponanto, congelar-se os valores d.:: um ano lt:tivo para 

~ o próximo; ·sob pena de se colocar em risco a qualidade do ensino e o projeto 
< pedagógico da escola. 
f 
~ 

~ 

' i 
' 

Sábado I 9 7005 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
000·"-~7 

j'1o/ií. jõ4J ,...--------------- ·-~~ ...... 

-,--- .. ~ ~--·----1 

pn:ss3t:~: 

.. -;;; 

Emenda Ad J t J VtJ. 

AC"rt:sC'C:nlar no final elo .:1rt. 4' .:1 seguintt.: ex-

"salvo o repasse tit: 70% {Sc(ento. por ce!! 

to) do perC"entual de reajustamento sala

rial de professores que o~orrer na data

base. por força de lei, ~onvenção colet! 

va ou sc:ntc-;nçn judiC"Jal"• 

J U S T I F I C A Ç Ã O 

Por força dos arts. 26 e 27 da Lei 8.880/94 e 

do Decreto n• 1239, de 14/~/94, na data-base. a eScOla terá 

de conceder reajustamento salarial a seus empregados, pelo 

fndf.ce correspondente às perdas decorrentes do· Plano Real e 

pelo IPC-r acumulado desde lt/7/94. 

O gasto com pessoal corresponde- conforme- UNESCO, 

SUNAB, MfnJstér1o e Conselho Federal de Educação -a 7<»' dos 

custos de ensino. ProibJr-se à escola o repasse para·compat1bl 

llzar preços com elevação de custos significa invi~billzá-la. 

__ -__ -- -_--·_-itM._· _L~>--' .. J-·-_--·-_--_-_---_--=--_] 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Sábado 19 7007 

APRESENTAÇÃO DE Et;1ENDAS l 
r--~-,-------09/ 11/ 94] I• MEDI DA P ROV 1 S ÓR I A NO 697 • ... d9" tf4 rldÃe:"';n;;o>.v~erummbõ.'rõoC<dr.eo1"19<r· "9~4~.----~-=:J-~-, 

,.----~- ---~, 

I OEPUTAOO OSMÃNIO PEREIRA ·-_ . ------=1 í-~--'···-'·-1 

-- .. o·:.-----

MCDlDA Pfl0VlSÓ!lr:\ rli 697, de 04111/94. 

Em~nda J\ditiV.:l 

,\,•r•t:sr• r1lar· no J'iJJ;ol <h) ~•t"l •. (" .1 ::.H:r,tJint'..:: ,;...x-

101 ,Jo per('en~u.:JI .;Je re.:tjust.:unento sal.:t

ri ai de pr·ofcssor·cs que oC"'orrer na. d_Zlto

b...:lse:. poc forç,:) •iP. lel, f"onven<;.::to c-oleti 

v:1 •HI s.;n1t·JlÇ;I Judici,-;~1". 

Por forÇa doS- arEs. :2ô e 27 da Lei a·.ss0/94 e 

do Decreto ni lZ39, dé 14/9/94, na data--base, a escola t_er~ 

de concede r reajustamen r o __ salarj al a seus empregados, pelo 

indjce correspo_ndente __ às perdas decorr-entes do Plano -Real e 

pelo IPC-~ acumulado desde 1~/7/94. 

O gasto com pessoal c-or-responde- c-.onforme UNESCO, 

SUNAE, t·1inlstêr-io e Conselho Federal de E_ducaç3_o ___;_,-.i'' r- dos-

custos de ensino. P!"oibl r-se à esco_L3. ·o -repasse para compatib.!. 

liz.:u· preços com_el~yo.ç·õ.o de custos Slgnifjca invnl.bilizÓ.-la. 

---------,-------------~----~ 

-~~\~C [ _____ ~~ 
, ____ ... _ ·-·-----~ 
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APRESENTAÇÃO OE EWENOAS 

,---------~iç.ill 

' MEDIDA P~SORIA NO 697, de 94/novembrojl99. 

c~----·------n;- r o R 

' DEPUTADO OSMÃNID PEREIRA 

, OSIIPII(s~rn-; o.-. "N·"·~~- ,·· 0-···--···· o· 0 · ..... ._, .WITtV4 I SlaSTrtlllflvt Q.Qt.lol. 

[k ·~·~ :--1 ~de 01 I 

' 

' 
l 

TEXTO 

Acrescente-se ao final do Art. 4'"', da Medida Provisória n .. b97, de 04 de 
novembro de 1994, a seguinte expressão. 

"An. 4,o:. 

Salvo o rep-asse· de 700/o (setenta por cento) do percemu.al de reajustamento 
salarial de professores que ocorrer na data-base, por força de 1~. convenção coletiva 

ou sentença judicial'". 

JUSTIFICATIVA 

Por força dos Artigos 26 e 27 da Lei S 880/94 e do Decreto n'"' I :239. de 14 
de setembro de 1 .994, na data-base. a escola terit. de conceJer reajustamento salari:J.J a 
seus empregados pelo índice correspondente às perdas decorrentes do Plano Real e 
pelo IPC·r acumulado desde I" de julho de 1994. 

O gasto com pessoãl correspOnde· conforme UNESCO, SUNAB e toriSeihO 
Federal de Educação· a 70% dos_ Custos de ensino Proibir·se à escola o repasse para 
ccmpatibilizar preços com elevação de custos signitica inviabilizã..la. 

. 

-·-' 

I ~ 

~ 
r 

\I ~ S S t M .I 

" \!v\ \l,,/ •v v 

Novembro de i994 

j 

I 

I 

-1 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 
MEDIDA ~ROUlSDRI~ N~ õ97/94 -I 

LoEc. Jos~ T!::U:5 

~- . ~~ ........... __ 
.· . I m 

I• 10 -·- 2c~ .... -:-:•·• .... _;.; -1:~1-•, .... •ril ......... •U·-.. --....... I '-----= ·--. ---· .:_ _ __J_ 

c;··'" -, ._,,-. ,.,_R-TL,_. _g_. :!_.;_· -_·-_-,_--_-_ .. _-_~·-· _··---!.._--_-_·-_" --L--·-·•_·:=-1_-l 

prc:s:s~o: 

N• 697, ~o 04.111/94. 

Emenda Adi t.1vn 

Art. 41, c-oput 

"solvo o rcp:~.ssc de 7~ (selent:~. por ee!! 

to) do perrentuol de re~just~mento sata

rlnl de professores que oc-orrP.r na dat.a

b~se. por forço QP. lei. c-onvP.nçÕo rolet! 

v;1 nu :SCrll<';n_Çi"' judl("iõll''• 

J u s 'I' _r r 1 c A y Ã- u _ 

Por forço dos 3rts. 26 e 27 da Lei 8.880/94 e 

do Decreto nt l2~9. de 14/9/94, na dato-base, a escola terá 

de. éonceder reajustamento salarial a seus em~fre;ados, peLo 

indice correspondente ãs perdas decorrentea do Plano Reml e 

peÚ) IPC-r Aeumul.ado desde 11/7/94. 

O gasto c:onf P.essoal c-orresponde -confoml! UNESCO. 

SUNAB, M1nJstér!o e Conselho Feder.a1 de EduCAção-- a 7~ dos 

eust'os de ensino. Pro.!bir-se à eseol.a o repasse pnrl'l eompatib.!. 

1 iz.ar p~ços com e1ev~ç3o de custos slgnifie;J. !nv1.abillz3-t.a. 
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HP00697 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 
000!5:1. 

...---'------~----- ··~·~""' .. ' 
MEDIDA PRO.V~StiRI_A Nll 597;3!94 

LJ'.J:!Ot.EPe.....c..._r F"º"-''"'"'"ç,_,rwowF_,o.,,..,s"E.;C"'''----'--..:.--'----------------~~I r-·-~·~~;-·~
rL-----'..:0::.~~··- -~_c; ~~~,_-'-J--"---·-'·il=--_-_; .. :!u·:::::_--:·-: _ _. 1 

c;·-• -:-1 I'ART. ~:: ----·•--''~· '-'-y--· __;,, •'-•··---, 

~------· .!;!M;:_E~~I~D~A!.."-.!P-~R:!:~.!.V!.I:~·~:O·~I!:!A~Nc:'_;:6:;:9!..7!., ...!d~o~0;:4'-'I~;.,:,_,~~9~.- . - -l-... 
Emend3 AdftJva 

prcss5o: 

---~ 

Art. 4t. raput 

Ac':res~enlor no f J nnl do art. 4t a -segul nte ex-

"sa 1 vo o repasse de 7~ ( sCtcnto por e e-.!! 

to) do per~entual de reajU5tamento sala

rial de pr-ofes3ot·cs que o~orrer n.3 dato

bas~. por força dP. lef. ~onvençao rolet! 

v<J ou scntr~nç;~ Judit•Jnl"~ 

J U S 'I' 

Por força dos.arts. 26 e 27 da Lei 8.880/94 e 

do Decreto n• 1239, de 14/9/94, na data-base, a escola ter~ 

d~ conceder reajust~ento ~alaria! a seus empregados, pelo • 

in~Jee correspondente às perdas decorrentes do Plano Real e 

pelo IPC-r acumulado desde la/7/94. 

O ,gasto eom pessoQ.\ t"orresponde - eonforrre UNESCO, 

SUNAS, MinlsterJo e Conselho Federal de Educação -a 7~ do$_ 

custos de ensino. ProibJr-se à escola o repasse para compatib! 

lizar ~reços co~ elevaç3o de custos slgnifJea inviabl lizá-ta. 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 00052 

,. 
MEDIDA PROVISORIA ng 697/94 

. ,~---·-~·..-

DEPUTADO VICTOR FACC!ONI 

3 r . M·-··"7~ ··- -- T 
r-o-1Íoi--J L.[ __ 4·--~----~-----------~--.J 

pressão: 

Acrescentar no final do "caput" do art.4g a seguinte ax~ 

•:_sa.Lva_ o. :'E!pas.se da 70% (setenta por cento} 

do percentual da reajustamanta __ s~larial da 

professores ~ua ocorrer na data-base, por 

força de lei, convenção coletiva ou sen

tença judicial" • 

.Justificacão 

Per força dos arts. 26 e 27 da l.,ei__S.BSü/94 ã do ~Decre

to nQ 1239, de 1~/9/94, na data-base, a escola tará de Conceber 

reajustamento. sal.~:r_iª_l a seus empregados, pelo lnd_ica corre_~PO'!_

de~te às oerdas decorrentes do Plano Real e pelo IPC-r acumUla

do desde 1~/07/94. 

O gasto com pessoal corresponde - conforme UNESCO,_ SUNAB, 

Minist~rio do Conselho Feoe~al de Educação- a 70% ~o~ custos de 

en$~no. Proibir-se~ escola o ~epasse pa~a compatibilizar p~e

;os ::om elevação de cu-stos significa inviabilizá-la. 
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.--------..... · ---''"'""""~ I MEDIDA Pl!e\'IS6m :. {SJ7 r DE 04 DI NOVEMllll• 

o~"' D·.I.Dlrn'A o •SUastlMlYO C1.D1AL 

c=L-_· ... ~:=.~-"--_,r r~~. 
, , r.ldc.ul'li 

Únieo 
.. Jt~Cso· I 

Suprima-se o pãràg~afo- Unlco do artigo 5~ dD Medid~ 

ProvisOr i~ n~ 697, de 04 d~ novembro de 1994 • 

.JUSTIFICATIVA;_ 

A -supress:lo des~e parã9r-a'fo justi-fica-se por um~ 

aues~:.o de coerência com ~ ~mend~ ~nteriorménte ~presentada. 
pela supress~o do artigo ~~da presente Medid~ Provisória. 

Por out.r_o I.-do, faz-ose mJ.ster destac~r QUe o legislador 
c:onstituc:.ional definiu no ca:pu:ut_o_ I I DOS DIREITOS 
SOCIAIS, aQueles protegidos pelo Estado. ~o definir como de 
interess~ social a rela~:.o- de consumo decorrente da 
pl"'e>sta_~;~o _de seçvi1;os educacionais por estabelec:lml!"ntos 
particular~s de ~n~ino, retirando as relaçbe~ decorrentes do 
ensino pUblico, pre•,...isto constituclonalmer,te e crec:arlamente 
-.te'"ldido pelo Poder- competente, o E-'l(mô. Sr. Presi.dente da 
RepUblica, através de Medida Pr-ovisór-ia, legislou em mêteri~ 
reservada ao Poder LeQislativo, pelas vias prOcrl&$. 

i.' 'i:' 'MA 
J 

.:..•. 

)-;+-----------~ 
..__~ 
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.-------------~~-----''~'~ I MEDIDA Pacns6au N~ f!l7, DE 04 DI!: Nom~< 

D·ADlTlVA 

I I Plf.leul'l:i _lltCISQ . .• !(·'"· T -
;:::.=--------~-~~- . -'r i s 1' o 

Suprima-se o .art.igo Sg_ da _M~di~a Proviç0ri.1. nQ. 697. de 
04 de novembro d~ 1994. 

JUSTIFICATIVA: 

O leQislador constitucional definiu no Capit-1 . .!10 II 
DOS DIREITOS SOCIAIS, aQueles proteçidos pelo Estado. Ao 
definir r:omo de i_nteresse social a rela~;~o de çon-sumo_ 
decorrente da pr~staç~o de servi;os educacionais por 
eBtabelec:imentos partic:olares de ensino? retirando as 
relaç!Jes decorrentes do ensino pUblico. previsto 
c:onstituc:ionalme>nte e precariamente· atendido pelo PodE.>r 
competente. o Exmo. Sr. Presidente da RepUblic3. Através de 
Med1da Provisória. legi5lou em matéria reservada ao Poder 
Le~~slativo, Pelas vi~5 prOprias.' 

/ 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 00055 

1';-;;~,·,~ ~~I 

c----0-.;·. PAES L~NOII'I ... ~ ............ . 

/,-----;r) .~·.c •_•~_z ', .• : "'"' ,,.., ... • ! .. J 4 t-, - .• c.U ._..:_;; _____ ""'C. 

• ----"--·,,~L_~~~-:--•c_'~~~H ~·~~~~:-~--~-----"~ 

.l_ .. 

Par·.-- ~G.~ico -·-r---- ------,--~ ... -h~ 
---.L __ _ 

--·~-· .. -··-------· --;. ~----·- ·-

MI-:Dfnl\ PIWVISÕUII\ N9 697, -OE 04/ll/94, 

Emc~n11.0. :::>uprt:sslva 

!'r·t. 59, 1 1 zu·O,~r·aro Únlt"u 

Suprimi r· o parÕgrafo lmJco do .o.rt. 5•. 

J U S T l F IC A Ç Ã O 

O Supremo TrJbunal Federal, nn Ac;Õ.o Di reta de 

InconstJtucJonalidade n•"Tl29-4/D.F., já considerou incons

titucional o dJspositivo. 

····-···~~----

---·-----·---· ----.. --·· 
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00,~56 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

!f!EDIDILP-_ROVISCiRI'A. N2 69'7/94 

c===~O~f~p"-~Ç~I~f~OWN~!~N~C~!~Q~f~Q~N~S~E~Ç~A----·-·'_• ______ ~--------------------_J 175 

I. ---------
, !jj ,_,..... t ~ j ,,_,......... ll ,j _...... ~.., _.,.. • u ·--··· .... ~--'----'-----1----=- ··-- . 

PARG. úNICO 
l~ . -- .. ,. -.,..--·'---,r-;,--··-1 -~- -r···-· .. -··. --

r-----·--··----·-'-"·------ .. I ---
, 

MF.DTDI\ PUOVISÓRIA fiG 697, OE 04/11/94. 

E:rn(:ntJ.a Suprt:ss i vu 

1\t"L, St, Pnt•.Ór;r-~ro(lnfc-u 

- ---.I_U ~;'r f F H; A C Ã-0 

O Supremo Tri'bu'nh'l Feder.al, na ·Aç3o Di reta de 

!.":~onsti t::uelon.3l!d4d~ nR 1.129-4/D.F., j.i considerou 1neons

tituc1~nal o dispositJvo. 
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00057 

APRESENTAÇÃO OE EUENOAS 

(;i~J;J ~ r,-ME-D_rD_A_' -P-ROVI--S0-~;: 1~0 697, de 04/~ov.!.bro/1994 

I 

A U l 0 I --------'--~'-'-'-,

1
. r;- •. ,..~IG 

" DEPUTADO ·OS,.,ÃNIO PEREIRA . L 
. . 
r.- ... ,.. ---, . r'""' 
·~de 01 ! [___ I 

TEXTO 

IIIC!SO 

I 

Suprima-se o parâgrafo imico do Aitigo S"" da Medida Provisória n'" 697, de 
04 de novembro de I 994. 

fllST!FlCATIYA • · 

v. O legislador constitUcionaJ definiu no Capitulo 11 • DOS Dl"REi.TbS 
;; SOCIAIS, aqueles pro1egidos pelo Estado: Ao definir como ·de interesse social a 
-6 relação de consumo decorrcn1c da prestação de serviços educacionais por 
5 estabelecimentos particulares de ensino, excluindo as relações decorrentes do ensino 
~ público, previsto constitucionalmente · e precariamente atendido pelo Pod~r 
! competente, o Exmo. Sr. Presidente da República, atravCs da MEDIDA 
~ PROVISÓRlA. legislou em matéria réservada ao Poder Legislativo, pelas vias 
" próprias. · · ' · 

Acrescente-se, ainda, que a supressão deste parágrafo esta em consonância 
• •• ~ com a emenda anterior apresentada por mim, pela supressão do Art. so da Medida 

Provisória. 

~ 

"' 

Novembro de !994 
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APRESENTAÇÃO OE E~ENOAS 
00058 

h""'~ ,,,., .. , .. 
,jbs/11~ lMEDIDA PROVYS01UA NO 697. de 04/novelllbro/199<&. 

j 
r -------lU I O l ---------~~ r;-, ·.a~. Piii)III,Ú.U.IO 

• oEPU1A.o.o. os~ANIO PEREIRA . I~ 

. . 

~ 

TEXTO . 

MEDIDA PROVIS.óRIA N" 697,.DE 04 DE NOVEMBRO DE 1994 

Emenda Supressiva · 
Art. s·. Paragrafo único 

Suprimir o parâgrafo .úhlco do Art . . s•. 

JUSTIFICATIVA i ~ O Supremo Tribunal. Federal~ na Açio ,Dir.eta de lnconstitucionalidadC n° 
1129-4/DF., jã considerou illc:onstitucíonal o dispositivo. 

. . . I 

Sâbado.l.9. 7017 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

' ., -, I • ..,~~H~·· 

r~;-/,; ·_I '94j L..!!tQl!HLe~R=Otil!_ . .!.IS:O~R=--r•=•=a=6=9=7~1=9=4===--::=-====:-
L oEp. tc'st T·ELES - -==:J .LI'_,--''.!.~.!.;·_·-:-_·_-_·_ 

I• · ri] _........ 2 [j .. _ •. , .... 
L. -----=-· .. ---. 
· -·····-· · 1 r-· · ··· I 01 9RT SR 

. ···-·· . ·T. ·------.:...:.~~-·~··-
PARGê .ÚNitD. ,---- -·····-·-··-. - -..::;;• 

MF.:OTOI\ ~~rwVrSÓiliA N' 697, OE 04/11/9• •• 

l:::mc:ndo. ~uprr.:ss i vu 

At"L S~. Pnr_.ip:r•ul'o (ln!("'O 

J U S T I f IC A Ç X Cl 

O Supremo T•lbunnl Federal, na Aç3o Diret~ de 

InconstJtUctort.:alida.de nt 1129 .. 4/'D'.F •• J.3 consJderou Jneons

tituclono.l o dJaposJtlvo. 

Nove~bro de -1994 

1

;:---------........_-. -·--.-_. ---~--. ~~----
\ ......... ·-- --·· 
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0(~060 

APRESENTAÇÁÓ DE EMENDAS 

I• I"'EDIOA PRo·vlsdRIA- -Nii 697~-~'dó~~tr4 de nouambro da 1994. 

1---~,·-- -·-·--· ~-··--

_"'_-_:"c::"•:.:õ::.à~·--:~L_. __ -_,·_··~-·-~:-· . ._ll_-_·•_F_·,_·---~~--~-: 
~---- -·-------- ......... --. ;; .-.,,, 

I 

l·:mr:ncla ~sipr'C!i!:>ÍV<t 

Ar·l. S!l. l'a·r~f:Jd·<sro t"!nic'<J 

.J u ~ T r v rc A r ~ n-

o s-upremo "'''r-ibuntil Fedet"ol. na Açào Di reta. de 

Inconstitucionalidode n!!'TJ.29-4/i;>.F.; já considerou incons

titucional o dispositivo. 

\~ ·~ \·--·---=, 
. --- . ' .. . --- ..... -- -~ ~--- -

- ·-
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APRESENTAÇ~O OE EMENDAS L 
R);·· I 9~ ]\'L_· ----"":=E;:D_,_IecDA"-'P-'R"o"v'-'r"'s"'O"R.:.IA.,_-·-';"~"-;";-';:::•---.,.--------....1 

, ....... ~ ..... "" ~~""""· ----- -J 

Suprima-as o parágrafo Único do Artigo 5g -da .!'!adida Proviaó 

ria nli! 69'Z, de 04 de nove•bro ·da 1994. 

JUSTIFICATIVA 

O legislador con.a.tituc: ana~ .deriniu o Capítulo II - DOS 

OIRElTOS SOCIAIS, aquelo8 protegidos pelo Estado. Ao definir co•o de 

intore8se social a ~elaçfto de consumo decorrante da proataç!o de aer 

viços aducacionaia por estabeloci•antoa particularab do ensino, ex

cluindo as relações dacorrentas do ensino público, previsto cona

titucionalmonto e precariamente atendido pelo Poder competente ,o 
Excolent1aaimo Senhor Presidente da República , através da MEDIDA 

PROVIStlRIA, logi:dou ora ~as tá ria reservada ao Poder lGQislativo, pe

las vias próprias • 

• Acrescente-se, ainda, que a suprosalo daata parágrafo os

tá em consonAncia coM a a•onda anterior a~reaantada por mi•, pela 

suprsaalo do Art. SR da ~sdida Provisória. 

Por outro lado, o Supra•o Tribunal Federal, na Aç5o Oire

ta de Inconstitucionalidade n~ 1129-4/0F, já considerou inconstitu
ional o di~poaitivo. 
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HP00697 

00062.;...-

APRESENTAÇÃO OE EWENOAS 

,-------·"' ----------~ , 
MEDIDA PROVIS0RIA HO 697, de 04/novembro/1994. 

r~--------.ura• ----------~~ ~110. HI011UAaiG 

• DEPUTADO OS~lNIO PEREIRA~ . [_ 

......... I .CISO 

~'"'I 
TEXTO 

• 

Suprima·se o Art. 6" da Medida Provisória ·n" 697,_ de 04 de novembro de 
1994. 

JUSTIFICATIVA 

A Lei n~ 8.747, de 09 de dezembro de l 993, traia do rile$m0 assliiito e de 
fonna mais apropriada, nào rendo senlido; portanto, repetir·se. e ainda de forma -· 
inadequada, a regulamentação da materia . 

. 

< 

I ' 
\ ~"" ~,.; ~. 

I 
loo lÁ w.-:-i c ··~ \•""' 

\. 
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MF"006"?'7 

APRESENTA~ OE EMENDAS l 

Suprima-se o Art. 6Q da ~da Provisória nR 697, de 04 
de novembro de 1994. 

.JUSTIFICATIVA 

A Lei n2 8.747, do 09 de deza•bro de 1993, trota do •as• 
assunto a de forma mais apropriada, não tendo sontido, portanto, 
rapetir-se, e ainda de foraa inadequada, a regulamentação da maté
ria. 

Novembro de-1994 

-t 
I' . -----------.-

APRESE_NTAÇÂO ÓE EMENDAS ~.>0064 

---------1 

r ... ·_-_·:~~~:J,!O-j;E-;:P-!!,U~T~A:D~_=o:~.~l_!:C~_!_T=!!_D=R~WF'--!,~!!~:::~:.!;.!:0-:!!N.!.~------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_'_ 0s;;:;;·- I 
r-· ---=-~~~-----=~---L_ ...._, ... __ z"~.-1<11':1 .......... _.;'X:' -·c..o• ... •:J·~·· ... i~-i ....... .,..~.~- '] 

Dê-se ao Art. 62, da Medida Provisória n2 697, de-~4 de 
novembro da 1994, a seguinte rOdação: -

Art. 62 - ~ va~ada a limitação ou restrição do e~ercicio 
das atividadas escolares, por motiva de in_adimplôncia do aluno,
pelo prazo da sessenta dias, sem prej~izo das demais sanções cabí
vaia, ficando assegurado aoa estabelecimentos de ensino a e~iãsão 



Novembro de 1994 

l"' 

[ 

do titulas a que se refere o·Art. 20 da Lei n2 5474, da 18 da ju
lho da 1968. 

JUSTIFICATIVA 

Repor o artigo nos termos _já decididos pelo Congresso Na-

cional, ao aprovar a Lei nO 8747/93... . ... .. _ . ., . 
o artigo da ~adida Provisor~& a deseducat~vo, 2nc~v~l, 

porque dó 0 mesmo tratamento ao c~mprid~r de suas obrigaç~~a con
tratuais a ao inadimplente. Educa o ens~no para o descumpr~m~nto das 
obrigações. 

Sábado 19 7023 

I~ =§7il---• -CL-.~-. --. -.-.-. :___,t 
~ I 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 
p1·;·· ;"94] r---------~~;;;~;-;;;;;;v~7o;;;;~~7l9-;.--- --. ---1 

r OEPUTAOO VICTOR FACCIONI (~·5;~=-~-~ _ ·1 

[• 

[ 

1_J 2:-~ ~ ...... , .. 

OC-se ao Art. 6g da ~adida Provisória ng 697, da 04 de no
vembro de 1994, a saguinta radação: 

Art. 60 - S!o proibidas a suspensão de provas escolares , a 
retenção de documentos escolares, inclusiva oa de transferência ou 
a àpliceção do quaisquer penalidades pedagógicas oU administr8tivas, 
por motivo de inadi•plAncia do aluno pelo prazo de sessenta dias , •o• prejuízo das sanções legais cabiveis, ficando assegurado aos 
estabelecimentos de ensino a emissão de títulos a que se refere o 
Art. 20 da Lei _5.474, de 18 da julho do 1968. 

JUSTifiCATIVA 

A vigAnciada tai 8.747, .ele 09 de dezembro de 19_93, que tra 
ta com proprie.clade o assunto que sa quer regular com este artigo, 
demonstrou a importância de se estabelecer um prazo do até s8Sson
ta- .dias· para inadimplAncia, para não se consagrar o calote nas es
colas como prática legal. Por outro lado, hã necessidade de sa as
segurar às instituLçõas de ensino o diraito de e•ltire• tí~ulos 
para a cobrança das mensalidades não pagas no seu do~ido tempo. 
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DIÁRIO lXl CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
0006_6 

I" 

,.-------- PIIDPOUÇIO --:-:::--:--:-:-------...., 

l MEDIDA PROVI.S0RIA NO 697, de ~4./novembro/19~ 

I [ ..,, ~TUAaiD 

,üiaAF. 

TEXTO 
oe-se ao Art. ó" da Medida Provisória R0 69"7, de 04 de 

novembro de 1 994, a seguinte redação: 

Art. 6° - São proibidas a suspensão de provas 
escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferCncia, por 
motivo de quaisquer penalidades pedagógicas ou administrativas. por motivo de 
inlldimp1Cncia do aluno pelo prazo de .....- dias, sem prejuízo das sanções legais 
cabíveis, ficando assegurado aos estabelecimentos de ensino a cmissio de titulas a que 
se refere o An. 20 da leiS 474, de 18 de julho de I 968. 

JUSTIFTC ATI V A 

_ A vigência da Lei 8 747, de 09 de dezembro de 1 993, 
que trata com prioridade o assunto ()Ut: se quer regul.u- com c:s:-.e anigo. a 
irw:iimplência. para nlo se consagrar o calote as escolas comp algo legal Por outro 
lado, hi. necessidade de se assegurar ãs instituições de ensino o direito de eminrem 
titulas para a cobrança das mensalidades não pagas no seu devido tempo. 

Novembro de 1994 
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t-1P00697 

APRESENTAÇÃO DE EMENDA$ J 
,------- PRtfiO~I~tQ • 
3MEDIDA PROVIs0RIA NO 697~ de 04/novembro/1994 

I !CISO 

&LIJEl --~: 
TEXTO 

Dê-se ap Art. 6°, da Medida Pr.ovisória n" .697, de..04 de novembro de 1994, 
a seguinte redãÇãO-: 

Art. 6"' • E vedada a limitação ou restrição· -d~ exerckiq das atividaU~s 
escolares, por motivo de IOãdimplCncia do aluno, pç:l~ .. prazo de sessenta dias •• ~m. 

!:l prejuízo das demaiS san;ões Cabfvêis; ·ncindo assegurado aos estabelecimentos de 
;: ensino a emissão de titules a que se refere o Art. 20 da Lei noS 474, de 18 de julho de 
~ 1 968. 

~ JUStiFICATIVA 

~ . Repor o artigo nos termos jã. decididos pelo Congresso Nacional, ao aprovar 
a Lei 0° 8 747/93. - -

O Art. da Medida Provisória é. deseduCativo, incivil._ porque da o mesmo 
~ tratamento ao cumpridor de suas obrigações contratuais e ao inadímplerite. Educa o 
3 ensino para o descumprimento das obrigações. 

= . 
'· 

Sábado 19 7025 
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APRESENTAÇÃO OE E~ENOAS J 
r-------- NQPG~JÇ&O 

MEDIDA PROVISÓRIA NO 697 r de 04/.~C!Ve~ro/199_4 

r----------------auTOI --------------------, 
1

4 
DEPUTADO OS"'lNIO PEREIRA I 

~ '"'~ ~ 1
01 de 01 ""'"""' """ 

TEXTO .. 
• 

Dê-se ao Art. 6'" da Medida Provisôria n• 697, de 04 -de novemOro de I 994, 

i a seguinte redação: 

A.rt. 6" - Sio proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de. 
documentos escolares, inclusive os de transferência ou a aplicação de quaisquer 
penalidades pedagógicas ou administrativas, por motivo de inadiinplência do aluno 
pelo prazo de sessenta dias, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, ficando 
assegurado aos estabelecimentos de ensino a emissão de titulas a que se refere o Art. 
20 da Lei 5.474, de 18 dejulbo_de 1968. 

JUSTIFICATIVA 

A vigência da Lei 8. 747, de 09 de dezembro de 1993~ que trata com 
propriedade o assunto que se quer regular com este anigo, demonmou a imponància 
de se estabelecer um prazo de até sessenta dias para inadimplência, para não se · _ 
consagrar o calote nas escolas como prática legal. Por outro lado, hâ necessidade de 
se assegurar às instituições de ensino o direito de emitireffi títulOS para_ã.cob"rança d.1s 
mensalidades não pagas no seu devido tempo. 

' 

' _\ 
- "' 

iSSIN' 

~~\.~ 
w 

IMH. .l .. 

\. 
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I MEDIDA PRansólW N~ 197 I 

:::u;'n 
DE ()ll! NOVEMaJlO I 

l'"'iF-0069'7 

00069 

I 
I I rJIIctuU,, - j 

I . ALllw 

Dê-se ao ~rtigo.6~ da Medida ProvisOria nQ bÇ7, d~ 04 de 
novembro de !994. a seçuint~ reda~~o: 

"Art. 6!2. S:lo p1"'"oibidas a suspens:A"o de prov;,:s escol•" .. rs. • 
reten~~o de documentos escolares, inclusive o5 de tran5ferênci~ 
ou a aplica~~o de qua1squer penalidaddS pedag69icas ou 
administrat1vas, por motivo de inadimpléncia do aluno pelo prazo 
de sess~nta dias, sem prejuizo das san~~es legais cabiveis, 
ficarido assegurado ao-s estabeleci_mentos de ensino a emiss~o de 
titules a que se refere o art. 20 d~ Lei n~ 5.474, de 18 d@ julho 
de 1968." 

.JUSTIFICATIVA: 

A vigénci• da Lei n~ 8.747, de 9 de dezembro de !99Z. qu~ 
trata com_ propriedade o Q$Sunto que se quer regular com e-stR
artigo, demonstrou a import~ncia de se est~belecer um prazo d~ 

ate sessent~ dias para toler~ncia da in~dimpl~ncia, para naO ~@ 

consagrar o c~lote nas escolas como pratica leg~l. P~r outro 
·lado, hâ necessid~de de se assegurar as institui~bes de ensino o 
direito de e~o1itirem titules pa.ra o cobnü,~;.- das mef"lsalidades nao 
pagas no seu devido tempo~ 

' '!J!. .. nm. 
I ...... ___ .... I t.L j :--, ,-:- .-\,._ 

Sábado 19 7027 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

----·---~] 

-- - -

·-·--~--_;_·_-~··-"---·~·--·~·~· '-~---·-~ ....... ~9 r~J ;:::::."'~---· I 
-r -----=:1 

t.mnnd;l Adi L i v,'l 

"durante ôO {scssen_t;.l) r:lias"~ 

.r li S T 1 F I C A C Ã O 

o :.~t•rCsc~imo ("Oioc-orol o ort_igo de acordo ·com n 

redaç&o_ ~lado. ao ort. _49 do Lei n' 8.170/91 p_elo Cpngresso Na 

c-Lona\, no final de 1'993. 

A escola p::u·.tlc:ulor se montém e prest.:1 os se! 

viços eom a receita que a.ufere com o recebimento _das me:n;:~a-

lidades. O art. 6g do M.P. ng /94. como redlgi.do,d~ixaril. 

a I!!:SC9la sem meJOS para SI!!: manter e prOVOCOL"'á generalizada 1 

.lnadimplêne:la. 

---- -~----- -p-;;~ --[ 
--·----

Novembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 

2 -· H----~] 

[Êi1-d~ (j1-J . L[ __ 60---------------~-----' 
r,-------------------------------.----~n•c------------------------------------, 

Acrescente-se ao final do art. 6g da ftadida Provisória 
n~ ~97, de 04 de nouembro de 1994, a seguinte expressão: 

"Art. 62 ••• , podendo o estoboloci•onto do ensina e•itir 
contra o devedor, duplicata do serviçoa.w 

JUSTifiCATIVA 

O artigo i de-seducativo e incivilt porque ensina a es
timular a inadimplAncia, sem que nada possa ser faito contra o de
vedor, que terá o mas•o tratamento dado ao contatanta cu~pridor de 
suas obz::igaç!5ea •. 

A emenda repõe o artigo om redaç§o que lho deu o Con
gresso Nacion,l ao votar a lai_B747/93 
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DIÁRlO DO CONGRESSO NAClONAL (Seção m Novembro de 1994 

APR;SENTAÇÃO OE EMENDAS l 

Acrescentar, 

no in!.: i~ _e_c_a~~:-5-.~.-. ..;.-a_x_o.rassão -·--,,..,--,------ ------"1

11

1 

"curante 50 ~sess~nta) _.::ias,". 

JUSTI_FICAC:tQ 

Q acréscimo colocará o artig,;:~ ~e a;:--,:,:::::c· cc~_ a r~dação 

dada ac art. A~ =a Lei n~ e.17:/91 ~-1~ Can~resso.~acional, no 

final ~e 1993. 

escola ::articular se ;nanté-m a :l_res·~:a :::s ser~;iços :::;;m 

a re::aita =:...e a ... f"er:_ :::J:n .: :.-e::e~i":le.i:;::: ::as :""a~sal.:...:a_=.es. J 2-f_:.. 
6;: aa ;'IJ.;:-. n~S-97/94, ~cmo __ reci.::]i.::.:. ~eixa=:i a ::!-s::;._~a s~.11 7teips ~

:::a:a se man-:e_r__ e j:!r::;-u::carã ;;;;;!r;er,a.i.izaca .!.:"laci.11::2.ªn;::ia. 

- -- - - . . . . 

·=ç~;_~:;:·=~~-~f :ç_ :-~_-:=;;,;;--·] 

.... 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO cmiGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 19 7031 

APRESENTA~ÃO DE EMENDAS 
":::::' __!j 

\091. ;;~ ;""9.\") [i fi!EDIDA PRO~IStlRIA N~ 697, d; • .._..Q4'"'da novo111bro d-e 1994. 

L OEPUT~oa ôS'I'IÃNro PEREIRA· 

._._J_~J_·_·"_"_"_·--~--~----~-'1 
---··:=1 

Emenda Adi ti vo 

A('re~('t~ntar. no inÍ<'iO do ar·tigo. a expressÕ.o · 

"duronte 60 (sessenta) dias 11 ~ 

J ll s· T I F l C A Ç Ã ~ 

O acrés~imo ('Olocorá o artigo de acordo com _o_ 

redaçõo ~do.d.:l o.o ar~. 4!1: do. Lei n!l 8.170/91 pelo Congresso Na 

<'ional, no final de 1993. 

A escola particular se mantém e presta os set 
viçõs com a receita qüe aufere com o recebimento das mensa-

l:1dades. O art-. 6i da M.P. nR J94. como re~:l1g1do,deixa.rá 

a escola sem meios pª~~ se manter e provocara generalizada • 

1 nadimplêneia. 

E
···-·. 

---··-
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

I HP00697 

l 00074-

,·~-~---

J 
r DEP. JOSÉ TE:lf:S ~ 1-r-·,;;---··=~ 

~!'=======~==~~o~:_:_:_:.= .. ==·=::~·=,=·=::-~"=·=·-·=·===·~!.~·~~-=~·-~·~====·='il~·~=-~=.=-=.=u=· =.=-~ ... --::----- I 
-T_~ ----r=--··~ 

.~-- -----·-
• ., -~ • ...,, ... '-'· •• V:J; LJJ.:. ...... , J.-' I ,._o 

Emenda AdJ ti va 

Ar-t. 6t 

J U S T I F I C A Ç ~ O 

O a~réscJmo r.oloeará o artiao de acordo co. 4 

!"ed.a.;ãg..~ 3o o.rt. 411 .da Lei nt 8.170/9.1 pelo Con1reaao N,!. 

ciono.l. no tina.\ de 1993. 

A 8aeola partJeulo.r aa mantém e presta oa ••! 
vJçoê eom a receJta que autere com o recebJmanto do.a ••n•a

lidadea. o art. s• da M.P. nt /9•. eoftO redJ&Jdo.de1xará 

a escola sam mcJoa para •• maneer o provocará ••nerallzada ' 

J nad.1mplêne J a. 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
00075 

,. 
MEDIDA PROVISÓRIA NO 697 

r ore 
~->.~·-·-··-! , 75 C!fpNANCIQ FONSECA 

.. J : ] -·~·... 4 X1 •·- ' U: !"-"" ... _ .._ ---
I,.._ '• '• -, 1.,.--T. :~.· 
- -"-'----- l-AB.:.......__w....= 
,___ -- --·- -~ ---

Ltt:. u41l~J .... 

Emenda AdJ tiva 

J U S ·r _I F I C A Ç Ã O 

o ~~reseJmo roloe~rô o artiao de acordo ~om ~ 

redaç~do ao ort. 4W da lei n• 8.170/91 pelo Consresao N! 

donnl,,.no Cinnl de 1993. 

~ escola particular ae mantem e presta os aeE 

vlços com a receita que aurer~ com o recebimento dne ~•naa-

lJdades. o art. 6• da M.P. nt /94. como red1g1do,de1xarã 

a escola sem meios paro se manter e provocará senerali~ada ' 

i nadimplênc i a. 

. ... · .. ···;3 



7034 Sábado 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A ~ENTAÇÃO-DE EIIENDÁS 

,.--------- NllfOI:It&o -----~-'"---,~--''--'-, 

JMEDIDA PROVISORlA NO 697, de 04/novembro/1994 

'""""' IICISII 

TEXTO 

Acrcscente~se no inicio do An. 6°, da Medida Provisória n° 697, de _o.; de 
novembro de 1994, a express!o "durante 60 (sessenta.) dias. 

JUSTIFICATIVA 

~ O acréscimo colocara o artigo de acordo com a redaçio dada ao Art. 4• da 
: Lei n• 8 170191 pelo Congresso Nac:ional. no final de 1993. 

A escola panitulu se mantém e presta os serviços com a receita que aufere 
com o recebimento daS mensalidades. O Art. S'" da MP n° 697/94, como rl!digião; 

"' deixari a escola sem meios pãra se manter e Provocará genC:ralizada inadirnpiCncia. 

Navembrode 1994 



Novembro de 1994 ... DIÁRI.O DO CONGRE$SONACIONAL (Seção m 

MF-00697 

00077-
APRESEtiT AÇÃ.O DE EMEfujf..S-

Acrescente-se ao Art. 60, da Medida Provi 
' i•ória 
' 

n9 697, de 04 de novembro de 1 994, a seguinte expre~ 

[•io: 
I •Art. 60 ••• durante 60 (sessenta) dias•. 

J U S T I P I C A T I V A 

~~ 
~I 
si 
'I 
~ O acrêac!.o colocará o artigo de acordo 

;1 .... a redaçio dada ao Art. •• da Lei no 8 170/91, pelo Co!! 

~greaao Kacional, no final de l 993. 

~~ A escola particular se .antém e presta 

~- receita que aufere coa o reeebilaento das .ensalidades. o 

~~Art .. 60 da MP no 697/94, co.o redigido, deixará a 

~.•- -ioa para se .anter e provocará generalizada 

escola 

inadi!! 

c..jplincia .. 

Sãbado 19 7035 
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.. ~- ,' 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A~RESENTAÇÃO.DE EWENOAS J 
r-----~- I'!IOP<lStÇio 

J MEDIDA PROVISÓRIA NO 697, de -04/nove.hro/1994 
c±"."":. . 

I 
ilollOI 'i ~-... I"'IIOITWIIIO 

• DEPUTADO OS~ÃNIO PEREIRA _ L_ 

TEXTO. 

Acrescente~se ao tina! do an 0° da Medida Pro,·isória 
. n° 697, de 04 de novembro de I '994-. a seguinte expressão: , 

"Art. 611 
, podendo o estabeleciml!nto de ~nsino 

emitir contra o devedor, duplicata de serviços.·· 

JUSTIFICA T!V A 

O anigo ê deseducativo __ e inci\-il, porque ensina a 
estimular a inadimplencia. senl que nada pOssa ser feito contra o devedor. que ter a o 
mesmo tratamento dado ao contratante cumpridor de suas obrigações. 

A emenda repõe o artigo em redaçào qui! lhe deu ~ 
Congresso Nacional ao vmar a Lei 8 747/93. 

Novembro de 1994 

·~ J 
\ 
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• I'KUI"USl'~<'""'-' --

~4 "-J I MEDIDA PROVISÓRIA .~ f!/7 r DE 04 DE NOVEMaac 

....... 
Deputaà:l ROBERTO JEFI'E&Sal 

c:":"""----.,. c~; I ·.·r~. 

%'11%'0 

~'"'iF"00697 

,. 

Suprima-se o artigo 7g d~ Medi9a Prov~sóri~ ng 697, de 04 de 
novembro de 1994. 

JUSTIFICA!IVA:_ 

Sábado 19 7037 

] 
.J 

cr ·.ci.tad·o-ar"'"t:tçrc" a+rcnta 0:--Getnsti t.uir;):o dB. _ ~epúbl ica, .. c:.r:iando 
des 1 Çu..ald.õ~.de entre a~ par-tes. Releva. d~s~a_c•~ ·que o Supremo 
Tribun·a:l F~deral jà _decidiu, em _recente JU_lQoilmento, pela· 
i nconsti tue.l"ona 1 ida.de d_o d iS;::Josi tJ. vo. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
-· ... ~ 

~EDIOA PRDVISORIA N 69?, DE n 

DEPUTADO VICTOR FACCIONI 

1_2S z 3 •:c·:~·.~_--.-==----.-=_-:_--~ ... -.--.--~~-=~:~ ~ -J-
r·~,,;,;-·--L L.r __ ?• ____ ·-·_~_~::~~:~-----·-··_· ~--_J 
r 
I 

I. 

<wo---------.,._, 

Suprima-se no Art. 72, da ~edida Provisória nQ 697, de 04 de novambr 
de 1.994, a exPressão: 

Art. 72 ••• "Nem condanaç~o do autor, salvo c~rovada ai-fé, nae ver 

bas decorrente5 do _&nus da sucumbência". 

~~----------------~- ·-
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JUSTIFICATIVA 

o 5uprc:ao Tribunal Fadara!, na Açio de Inconstitucicnalidade nk 

1129-4/DF, considarou inconstitucional c diepo15itivo. 

Novembro de 199· 

Da fato, elo dispensa o pagamento de CU8tas. e honorários, ll:tSmO a 

pardador da açiD, afrontando o pr~ipio da igualdade da pasaoas perante a t.ei , 

Estilalla a qualquer altnJ, pai ou entidade, avantureiramanta, a ingressar co.i-ju1.z 

sobrecarregando ainda IBS.io o .Judiciário. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 
- no•Dl•U~ G17 ;·;I -9~ l LI' __ _.:.:~:;E::D~I::D.:A_:::P::.RD:::_V;:_IS::O::R::.I!:A::..:6::;9:_7~/:_;9:_:4:__ 

[ DEPUTADO VICTOR FACCIONI 
-------~-~ 

r '-". .- 3 
..,...., •. __ 4 

r;;;;~;-·-] !,__7!,!"'----------------------

Su_pri111a-se o Art. (2, da r'ledida Provisória n2 697, de 
04 de nOvEimbro 1994. 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de aatéria pro-Cessual civil, incabível nunta 
nor•a que trata de preços de anuidades escolares. 

Além do mais. cria pri~ilégios, dispensando de custas 
a honorários o perdedor, o que contraria o princípio do trata•snto 
igual~ previsto na Constituição federai. 

Incentiva o ajuizamento de ações pelo si•ples prazer 
de litigar, sobrecarregando ainda maia o JUdiciário. 

Além do mais, o citado aFronta a Constituiçlo, criando 
desigualdade antro as partas. Raleua destacar que o Supro•o Tribu
nal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade do di3poaitivo , 
em racenta julgamento. 



Novembro de 19._9::'4'----- __ __..D._.!ÁR""IO'CDO CONGRE$SO_ NACION~(Seção m 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

I• I'IEDIDA PRDVISófttA N12 69-7, de .. 'õ4Hd~ novembro da 1994 L__ __ 

Sábado 19 7039- -

~~J- ·r_;---_··-_·-~_·--_--

·-: -. -. --~r-_-_-_-~__L ___ _ 

~-----~-- -·- ....... ----------

MEDIDA PROVISÔntA- N2 697, -0~04/U/94. 
1 

..''n1·:m c·ondf;n.:::rç5o do uuto!", solvo _ç-ompro

v:ula mil-ri:. nos vcr·bo.,s dcc:or_rcates <io ' 

OOIIS -d,'l Stl("t.mit>ên('" Í 0. 11 ~ 

.I ll ~; '1' l F 

O Supremo Tribunal Feçl_eral, na Aç;.io ~-e ~nco_ns

titucionalidade nll 1129-~LDF, considerou-inconstitucjonal o_ 

dispositivo. 

De fato, ele dispensa o pagamento_de_custas e 

honorários, meSmo o perdedor da aça_o, o.fron_tondo _o principio 

da igualdade de- pessoas perante _a _lei. Estimula .:"1 '"!":J.lquer ' 

aluno. paj ou entJdade. aventur_eiro.m_ente, o. ingr-esso.r- em Jul. 

zo, sobreco.rregnndo _o.inda. miliS o_ Juçliciár"io. 
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<') 0 <.~ B ~----

APRESENTAÇÃO DE E~ENOAS l 
c-~------~-"-~·~ --~--------~~----~~ 
JMEDIDA PROVIS0RIA NO 697, de 04/noveabro/Í994, 

A 1fT C - ---:-::-----------~--~~ r:-, llt, I'!IOI!t\IMu) 
[· DEPUTADO OSP!ANIO PEREIRA - L 

" 

I o Sl.l'fllSS.I~& ~- o Sl*'III\IJI~ l o IICIIllfiUTIV& ' o IIIITIVA t o llaS~I~I_TI"'!"_CL-.IM. 
,......,, IICISQ 

TEXTO_ 

Suprima-se no art "?, da Medida Provisória ·rt 6Q7. de 
.~de novembro de 1 994, a expressão: 

Art. 'r'.. - .. Nem condenação do autor, salvo 
comprovada. mi.-fC, nas verbas dCcorrentes do ónus da sucumbCncia ... 

JUSTIFICATIVA 

O SupremO Tribunal Federal. na Ação de 
Inconstitucionalidade n° 1129-4/DF, considerou inconstitucional o dispositivo. 

De fato. ele dispensa o pagamento de cUstas e 
honorários, mesmo o perdedor da açio. afrontando o principio da igualdade de 
pessoas perante a Lei. Estimula a qualquer aluno. pai ou entidade, avcntu'feiramente. a 
ingressar em juízo, sobrecanegando ainda mais o JudiciariO. 

Novenlbro_ de -I 994 

-:.::.._ ____ . -~ 



00084 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

r~--------"' ' a 11 ----------'--';· {;'" 

• DEPUTADO OSI'IÃNIO PEREIRA L(~·. PIICIIflldl~ 

~ ... , .. ~ k de 01 
·~· .. -, IICJSO · •• 

" . ;; 

TEXTO-- . 

04 de novembro de I 994. 
. ~uprima~se o Az:t "f ~ .ga Medida Provisória rf 697. d~ 

JUSTIFICATIVA 

_ 6 criado anl~';ft.~~ a ·Coruotítuiçlo da RepUblica. 
criando desigualdade e~tr~ as J?!l"~· _Rel~_a destacar que o Supremo Tribunal Federal 
jã decidiu pela inconsrltucionalidade do dispositivo. em recente julgamento. 

_s,á)>ado 19 7041 

l 
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00085 J 
MP00697 

APRESENTAÇÃO DE E~ENOAS . 

f!'i~ , MEDIDA PROVIsOi::r~'Wo 697, de 04(nove!Bbro/19'94 

r;:;- ·~·~ ;---, r.-. "'·" 
1
u: de 01 I ~~ 

IICISI ~· ... 
Ti':..XTO 

Suprima-se o An. 7'. da Medida Provisória n° 697, de 

04 de novembro de t 994~ 

JÜST!F!CAT!V A 

Trata-se de materia processual civil, incabivel numa 
norma que. trata. de preços de anuidades escolares. _ 

· · • Alem d.o mais, cria privilégios. dispensando de custas e 
honorários o perdedor, o que contraria o princípio do trat~o igual, previsto na 
Constituição FederaL 

Incentiva o ajuizamento de ações pelo simples prazer 
de litigar, sobrecarregandO ainda mais o Judiciaria. -

Novembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

r-,w .. ;·; ;941 

j' Dop. L ~P~A~E;S.~L~A~N~O~"I~M-::" •. ::.~=~=~"~;:::'.":':. =--;:;:~=-=--:::--~:.~=:~=~~,:0-=J~" ::,::~~~;~;~:~--"-~-~.-

I
. ~~---~-'---=··-" " 
L"------'~"':.:"-'':-.--..~~..: __ .. : .. ,,,.,,, .J.~ J~-:!0•'""' 4_') _g u .~ ........ ~"'!!'·-· _______ ..,___ '"'----'~ 

r--:·-··-, ,-. . .. 
L~1 .. ' 'TrJ •. 

""------'-r-~'--~--·"-

' .. ,-. ----- --~ --- ·-· -· 

I ~M~E~D~I~D~A~P~R~O~V~Is~~ÕnR;I~A_llN~·~6~9~7~,~D~E~o~4~/~l;l~/~9:4• 

1-:mr:.ndo. Supr·c:ssi V.:l 

Arl. ?! 

Sllpriml r no Ar• I. 7g. <l cxpr·t~s~ijo 

"n(:m' c-ondc:naçãõ elo o.utor. salvo C"Ompro

v~la m.;-rê. n.:ts verbos dec.orrcntes do • 

Õnus .-rtoi suc-umbên-c; i 6:••. 

u s ,. F[CAÇÃO 

O Supremo TrJbunal Federal, n.:t Ação de rncons

titucJonalJdo.de nt 1129-~LOF, consJderou inconstJtucJonal o 

dispos:l t1vo. 

De fato, ele dispensa o pagamento de _custas e 

honor~rlos, mesmo o perdedor da aç~o. afrontando o pr!nc~pfo 

da Igualdade de pessoas perante a lei. Estimula a qualquer ' 

aluno. pai ou entidade, aventureiramente, a ingressar em jui 

zo. sobrecarregando ainda mais o JudicJário. 

r. . 
l ___ -·· ~ ....... .....;:;;.--~-·--· 
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.APRESENTAÇÃO OE EUENDAS J~ 
,------.:__ Pl<oPOS!Çl(J -~~-~~.,...~~._Oc_...c;:__::_ 
1 

MEDIDA PROVISORIA NO 697, de 04/novembro/1994 

r-'--'----'----•oTD~ --'---'--'--'------"-- .. 
I · .I· f• 1(1. I'RCIITU&IIIO ~-'""--,· 
• OEPUTI\00 OS"ÃNlD PEREI~A . - I 

ci.RfiC<i IIICISO 

I 
TEXTO· 

Suprima-se o An . go _da .Medida _Proviso~. no 697 ~-~e 
04 de novembro de 1 994~ . ·. 

JUSTifiCATIVA 
v. ' • ~ . . -- . -- • . • • --

,; ..... _ -~-~--- . O_ Anigo go modifica o Côdigo de Defesa do 
Consumidor, lei compl~ntar, que não pode se~ alterada por uma Lei ordinária. 

anuidades. escolares. 
Alem-do- mais, ·cuida de matéria·esl~an~ a preços de ·. 

"' 

. \- .. ~ . ~ ' ' ~ .. -· 

APRESENTAÇli.O OE EMENDAS "] ,__-

G17 ;; I·~-:.- J L"------~:.:E::D:.:I:.:D:.;;Ac..:..P;;.RD::.V:.:;-:.:5:..:. ~::.,~:.:·;-"•;_".:.6;;_97;.;/:..;9:..c.4 

[' 

r ,.., 

[ 

2 

ao 

........ .,... ... • . ~-. ·• - V_..,.,...:_·,,. ....... :::;:::--·-. -- -J 

....---~~------~ .. ·-----~~-~--
SupríPa-se o Art. 82 da ~adida Provisória no 697, de 

04 de nov_e_mbr_o de __ ~_9_94. 

f 
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lo i 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção II). 

JUSTIFICATIVA. 

O Artigo 9g saodif ica o Código da Defàsa d~ Co"nsu~i~or, 
complesaentar, que nio pode ser altar~d~ por uca La1 ordinar1a. 

Alá• do maia, cuida do matar1a estranha a prsços da 

Sábado 19 7045 

anuidades esco·laras • 

.--------..... ----'""""'"'"'"'"'"---
' MEDIDA PRcmsóRlA N~ IJ/7, DE OZ, Dll: NOVEM3RO Dl! OV..>089 

.. ,.~,. ,IIIClSG I 

Suprima-se- d artigo 9Q.. da Medi_d•~~-.rovisOr_ia 12Q._697, de O"l d~ 
novembro d@ 1994. 

JUSiiFICATIVA: _ 

O ·supr@mo Tribi.J?i.:il Federal ao jul~.,...- a Medida Provisói• 02,. 
612 . declarou a. inconstitucionalidade de d~verscs artigos, 
espec1almente aqueles que reQulavam a convers~c, n~o ~e 

justi1icando a. convalida~~o do5 ates. 

A Medida. f'rovisOri~ -nç2-65l. em seu art. 9Q..- convalidoilva os 
ates praticado~ com base na citada anteriormente, n~o se 
just.i1ic:ando perpetuar matl?ri.a inc:on_st·itu_c.i·on.,l, jã decidida pelo 
Supremo Tribunal F@deral. 

7 

' r 
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Ov>090 

APRESENTAÇÃq .DE_ EMENDAS J 

cll!TIC.O """"'" 
TEXTO 

hiCISO 

Suprima-se o Art, ÇO da Medida Provisória n• 697, de 
04 de novembro de I 994. 

'JUSTtFICATIVA 

O SuPremo TnbUrilil-Federal ao jul~ a _Medida. 
·~ Provisória n° 612_ declarou a inconstitucionalidade de di ... ·ersos artigos. especialm.:nl~ 
i5 aqueles qUe regulavam a conversão, não se justificando a convalidaçio dos ates . 

\ I \ \ 
~-~· .\~.. . . --+--------~ ---iii 
.--1" _;:::-..:::.:-~-=-~-\-;---~-.. " "'-= \i '\l4c:= ~--

AI'RESENTAÇ~ OE EMENDAS L 
I 

l-fP00-697 

w;~·~ I;:-]!' ._·-_· ____ .. _E_D_I_o_._P_R_o_v_r_s_o_;;_;I_;_;_~_-;';.:/..;9;..4,;_ _____ _ 

[ 

r 
__ ..,,,.- .,_ ·---------.....-, -,., .~57 •• 9~-·-g ,_ .,_ 

DEP-UTADO- VICTOR FACCI~NI ~ I . . 

'"" 
z _._ • .,. ..... l 

,. a.J••oa -_, J 
[ go 

Supri•a-so o Art. gg da ftedida Provisória ng 697 ,de 04 
da novembro de 1994. 

JUSTIFICATIVA 

O Supre•o Tribunal federal ao julgar a Medida Provisória 
"g 612 declarou a inconstitucionalidade da diverGes artigos,aapacial• 
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Monto aqueles que regulava• a converaaa, na~ se justificando a con
validaçlo doa atoa. 

--~ I 

Sãbado 19 7047 

APRESENTACliO OE EMENDAS L o' 
~~- .

1 1
.. --o•~ 1 

1~1. ~~~ .L'----------~"~EO~IO~A~P~R~O~V~I~S0~R~I~··~~~9~7~/~9~4 __________________ __; 

r ·~·-·- - ... ] 

[ 
..------~---~ •• Uo"<.c-. -,:----,-------., 

1\crascanta-ae ao final do ·Art. 10 da Jlladida Provisó
ria n!2 697, de D4 da noveabro ·da ·1994. 

"Art. 10 ••• , r-a9undo .. sa.a fixaçla a raajuataaerito das 
parcelas das anuidades eecolaros pala disposto no Art. 1R da Lei nR 
8 170, da 17 do janei""ro da 1991 a no .c.~ntr~to firaado no ato do 111&
tricula" .. 

:JUSTIFICATIVJI 

O arti9o se·choca coa o·diaposto no Art. 42 da pró
pria Jlledida Provisória, da·vaz que aantia-ea vigor o Art. da loi 
nil! 8 170/91. 

Coao consequência da reuogaçlo ao Art. 2Q da Lei 
n2 6170/91, o raajustaaanto do valor das,parcalaa de anuidade escolar 
fica livra. 
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APRESENTAÇÃO DE EWENDAS 

,.----------,.. PRQPQS;IÇJ.Q 

,MEDIDA PROVLSORIA N~ 697, de ~4/no~embrofl994 

r; mo~ íJ C"" 701. de .01 . 

Acrescente-se ao tina\ do Art I O da Medida Pro•oisOria 
rf 697, de 04 de nO\•embro de 1 994 

.. An. I O ...• regendo-se a fix.lçãà e reajustiuriênto dois 
parcelas das anuidades esc-olares pelo disposto no Art. I a da Lei n" 8 170, de 17 dt: 
janeiro de I ~I e po contrato tinnad~_no ~to. de.matncul~"· 

JUST!F!CÀ T!VA 

O artigo se choca com o disposto no Art. 4° da próplia 
Medida Pro,isória. de vez que mantêm em vigor o An. da Lei n" & 170/91. 

' 

Como consequência da revogaçào do An. :!"'da Lei n" \· 
8 170/91. O reajustamento dO valor das p.1f'ce_l.ls di!: anuidade eS~:':'iar fi~ livre 

' I 
I· 
' i• 

Novembro de 1994-
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MF'00697 

00094 

. APRESENTAÇÃO DE E~ENDAS 

,--------------~~·~ ----------------------~ 
3 MEDIDA PROVISORIA HO 697 # de 04/nóveabro/1~94 , 

TEXTO .. 
• 

. 

.. 
Subs1ituir o Art. li da Medida Provisória il" 697, d"e 

~ de ~v~~~ de 1. ~·.pelo. sqpünt~ . 
''' .. 

"' . . ---- " . 
~ 

11 . - N8 tixaçio e rC.ajustc daS -mensalidadeS.' 3s . Ari . 
i5 escolas nio podem aplicar, para correç!o do v~or, indice ou ptrcentual superior ao-da 
E _ inflaçi.o oficialmente reconhecida no periodo decorrido desde a Ultima fixaç!o ou 
~ 
~ reajustamento .de Preçc?-~. 
~ 

" JUSTIFIC ATI V i\ . 
• O art. 'll revoga os anigos t• e :ZO da Lei n~ 8 J70f91, . s deixando inteirairie&i.te livreS a fixaçló e 'reajustamento dos valores dU' men'sa.Jidades. 
~ em atividade do interesse social. Isto permitir& as escolas frxar prt:ÇOS abusivas,. tbra 

~ da compatibilização de evolução dos preços com os custos. . 

f 
o indice aliciai da inflação e público, conhecido d.: . todos. facilitando o controle e fiscalizaçio dos preços de qualquer um . . 

i 
õ ; 
; 

\ • ~- -·· 
~ 

·~ I \ 

' --~~~~H Ti'" \ll.U4 v .. 
' 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 00095 

l""'iF"00697 

,..-------------- . ..., .. ~ .... ~ .. 
I','JEO.IOA PROVIS0RIA N$ 697 

C'ó;:·-~1 ..... 1-:,,g:r_--.ui;'--_·-_·~_··_-___ :_··:-_l-=-~---_-_·--~-~---_""".L-_-_-_·_-_--__ 

EMENDA SUBST~TUTIVA 

Arl. II 

Substtt·ujr o õlrt. li fH~Io scguinlc: 

"No. fl~;tç~o c rcojuste dõls mcnsatid.,.des, 

"~a esrol~$. nõo podem npl ~~~r. para ~orr~ 

ç.=io;-<to vat()r, ff,dtC"e ou pet'{'entunl supe

rior· :Jo.du jnflaÇ.io OfíC"it:llmc.:ntt: reronh3_

rJrla no pei--íodo 'cicr::orrJdo desde a Últtln.::l 

ri x.aç.:io o.fJ:.re·o.ju.sL.:Jmento de preço". 

J U S TI F! C A,Ç ~ 0 

O n.rt. 11. r-evoaa .os arts •. I t .e 2R da Lei nR 

8.170/91., deix3ndo inteiramente ljvrc 3 f1xaç3o-e reajusta

menc:o elos· va~ores _daa mensalidades. em at1v1dade de .inter-es

se social. Isto permitirá às escolas fixa~ preços abusivos,f~ 

ra d3 compatibilização de avo1uçêo dos preços com os custos. 

O Índice oficial de 1nflo::;3.o é pÚblico, c-onh"e-

cJd9 de _todos,- foc1l.it3.ndo o t:ontro 

ços por qualc(u_er Um. 

1sealizaç3o dOs pre-

l-· é .......... ·-· -:s 
A'?/.4 '-f ' I t 

-·-·-------=L~~~_,..-_. 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L HP04")697 

(7':)0096 

------l u= 175 ·~· 

c..I' ____ ,=O·--'" •Cil·-""- •O 40·-... •O·-.... ..,.;..._ . ~·]. 

~- -.-.. , r;; r.. 11 
·'-~ 

Medida Provisõr~a n9 697, DE 04/11/94. 

Emenda Substittit'iva 

Art .. 11 

Substituir o art .. 11 pelo sequintea 

~Na fixação • ~J~to da• an~idade• e~ 
colares, serão considerados oa custoa de 
ensino compostoa, proporcionalmente, da 
70\ (setenta por cento) destinado• a dea
pesaa COil'l pesaoal e 30' (trinta por eentol 
para os demais çastos•. 

Justif ie.ayio 

~t. il da- medidA provisória d~ixa livrea a fixação e o 
reaj~stamento ~anuidades eseolarea. 

e 
i Ed.u.cação ·&·antigo CIP .. oS custca: de ensino se compõem como sugerida na 
1 

emenda proposta. 

Se~~ndo UNESCO, Ministérios da Fazenda, Planejamento 

Sábado 19 7051 



7052 Sábado 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
r:z-;·; 1-;-1 n-------------~· ._., .... 

MEDIDA PROVl50RIA OE NQ 697/94 
..... .J. .~ ....... _,_ 

~~~·=·=O=E=~:··=C=L=o~UNA~·N=C~I=O==fO~~~·:·:t:A;:::~~~~==~;;====:;~:::Ir L----1~7~5~--~ 
I. 1 o _ ...... _ ~-~ .._.......... , r J 4 '"l· ........ • u. -·~·-... -
L. ----"-· :=..- ·-'------'- ·---·· _;__:.;;_ 

---~-- .... -· .. -
~ I -

-~..-"--·--"·~ ----~----·· -·- ·-----· -· 

MEDIDA PP.OVISÓR'!"A NR 697 • de 04 de mvsrbro dll: W94 I 

Az-t. 11 

Emenda Substitutiva 

Redigir assim' o .&rt. ll: 

"At-t. 11 - Revoa:am-se as diaposiçÕea em 
eontrárto. ficando suspensa a APlicação 
da 'Lei n' ai?o: de 11 de Janeiro õe 1991. 

-=enquanto durar o cona:elamento de que 
r:r-ata o' art. 41". 

JUSTIFICAÇÃO 

A revoaaçào dos ares. 111 e 21 -da Lei nt a.110. 
cie 17 de,~_.,.'1r-o de"l.g.gl, deixa á esêo~a inteiramente livre para 
fixar •.Jff.:Preços • .f'utur~ente. o __ g!-_Z:e _e inconveniente, ds vez 
que. nio t.ndo &1nda o ensino pÚblico condiçÕes de atender a t2 
doa. as tami11 .. dep,ndem da escola partieular. que deixou de 
ser alter-nativa. 

c···· 
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APRESENTAÇAO DE EMENDAS l 
,,.-..,.----------.,..,--- ~-~~·-~·"'. ------------'---' 

M~OIDA PROVISÓRIA NQ_~~7/94 

QEP. JOSf TELES 
__ ·-__ :-·--.--_ -1 .... 1·_-_·'-'~~..:..;·_.-·,...·-

4 ,~ ....... iLJ .............. -~ ---·· ---~ ---.--- ~---

EMENDA SUBSTITUTIVA 

Art. 11 

Subst i lu, i r- o. ~z:-t, li _pelo :!lcguinle: 

"N.:J. t'lx.::J.çiio e r,cajuste d::ts mensal Jdndea, 

'os es~Ol.:J.s nãO poilem apl lr3r, p.:1ru ~or~ 

ção tio vo.lor, ln.dtt·:e ou pet'C"t:ntuol aupe

rior :10 <l<..t inflaç.Õ.o-Orlri<llmc:ntc l"e('onh!_ 

c-itln no perÍodo dceorrJdo clcsric a t'tlt_Jma 

fJ x;:.ção ou r!':Õjusla.rilent:o- de prcço~~~--

JlJS'l'I_FICA.CÃO 

O ::trt. lt revoga os o.rts. tt 'e 2' da Let nt 

8.170/91. deixando inteiramente livre a fixação e re4just3-

~nto dos vBlores das mensalidades. em at1v1dade de interes

se soei~l. Isto pe~1tirâ às escolas !fxar preços abuslvoa.r~ 

ra da comp~tibt lizaç~o de evolUção doS preços com _os custos. 

O indlce oficial de in!l~y~o é pUblico. eonhe-

cldo de todos, raci1itando o centro 

ços por Qualquer um. 

Isealizaç3o dos pre-

~··.-.~· .... ---

~----~..:...~---c-~--;_ . ----.--~--' ----
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L J 

Medida Providôri& n9 697. DE 04/11/94, 

Art. ll 

Substituir o art. 11 pelo se9uintes 

"Na fixação e rea)~to- das anuidade• e~ 
colarea, serão. co~sideradoa oa custo• de 
en•ino compostoa, proporcionalmente, de 
70t (setenta por ~ento) deatinado• a dea

P.•a• com pegaoal e 30l (trinta por cento) 
para os demais qastos". 

Justificaçio 

Novembro de 1994 

o ·azt. ll. da medida provi:sôria daixa livres a fixação • o 
ra.ajuatamento c!aa_ anuidades e•eclares .• 

Segundo UNESCO, Ministérios da Fazenda, Planejamento e 

Educação a.a~t19o ~IP, os custos de en&ino ae comPõem Como sugerido na 
emenda proposta. 

] 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

APRESENTAÇÃO OE EMENOAS l 00..1 ot,->0 

~···-]1 
111(11 / 94 1 MEDIDA PROVIS0RlA ~'l 697/94 

r º'P J05!f If! fS ~ 
... _. __ 

~• L'......._ __ -. 197 

I
• 

"· ____ ....;•..:D::::.::·-._•_!l<_,_.":'':'~''·• I U· -···----..__; ___ _ 

r;,"···-1 . ~·--· .............. ---.,--- --,.-'-····-

I' 
I 

--··----, .. --·--....·· --------·-- ·-·- -----·-· -·--

Art. 11 

Emenda Sub8titut1va 

Red1&ir aesim o art. 11; 

"Art. 11 - Revoaam-ae u diapoaiçÕ•• eru 
contrár!o. ficando •uapen•a a aplioa;ão 
da Lei n•-8170, d.e 17 de jtaneiro de lWl, 
enquanto durar o oon1olamento de que 
t~ata o art. 41", 

JUSTIFICAÇÃO 

A revogação do• arts. lt e 2• da Lei nt 8.110, 
do 17 de Jane!~ da 1991, deixa a taco;a inteiramente livre par~ 
t'ix&r •• preçoa, tuturame:nte·, o que " inconveniente, de vez 
que, nãc 'tendo ainda o enalno pÚblico condiçÕea de atender a t2 
dos, aa ~amÍli&a dspendom da e•cola particula~. que deixou Qe 
aer .. ~1 t:ernativa, 

·-·-·-··-···"' -----

,-

Sábado 19 7055 
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HF"(~(~697 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 
MEOIO~ PROVIS0RIA NG 697, ~;;~a; da N~vaMbro de 1994 

~UTADO OSft~NID PEREIRA --·---=:1 
,. 1[1 - 2 rx: .... "'''"' ... ,_- 4 'l oeoo•••• 9TJ· -~~ ..... ;.~ ... ~~-~ 

Noyembro de 1994 

~--

~--- ---·- -·-~M.::=.:=.ID:o;-A"-·-..:P..:R;;:;..;:..:I.:S.:~,.:;~.:-~;;A.~-N::. -_, ~6:9::._-7:.._ -.'-'·~:::::...-:0.;,4-,_/~1-1'-'/C.:9'-04:..:• 
EMENDA SUBSTITUTIVA 

Arl. I l 

Subslltuir o o.r·t. li p•:lo seguinte: 

"Na fixo.ç3.o c ['E.:;:tjuste das-mcns:J.lJdades, 

QS esc o 1 o.s n.5.o podem ap 1 J c: ar, para c:o_(T~ 

c;õ·o ·do valor, ÍndJc:e ou perc:cntual supe-=

rior ao d;l lnflac;;5.o offclo.lmcnte rec:onh~ 

c: ida no per iodo d~corrfdo desde o l11 ti mil 

fi xac;;3.o~ ou- reajustamento de preÇo". 

J U S T I F I C A Ç Ã O 

O art. li revoga os arts. 1 t e 22 da Lei nR 

8.170/91, deixando inteiramente livre a fixação e reajusta

mento dos valores das mensalidades. em at!vidade de interes

se social. IstO permftJrá às escolas 'fixar preços abustvos,f~ 

ra da compatibilização_ de evolução dos preços com os cu~tQs. 

O indJce oficial de inflo;ão é pÚbi~~~ conhe-

ctdo de todos, facilitando o centro 

ços por qualquer um. 

jscalização dos pre-

r > -~ v:· .. -· .. ~.-- , -:-
----~---·· ·-·~~ ~ ~ -----
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 00:1.02 J 
----~-~--- ----- .. --'"1-·-· -------------~- ---------
~ ~EOIO~ PROVIS0RIA N~ 697, da 04 da Nova•bro da 1994. 

r 
r-o;";.-o1-][ L_,-_., ..llJ-1 ----'-----'----''-,.~-:-'----_-_·_'-·_~ _ __,, 

Medida Provisória n9 697, DE 04/U/94. 

Emenda Substitutiva 

Art. 11 

Substi.tuir o art~ ·11 pelo seguinte: 

"Na fixação e :eeajustãmento das anuidades e.:!. 

colares, serão considerados os custos de 

ensino cOmpOstos, proporcionalmente, de 

70% (setenta.p~r cento) destinados a des

pesas crom pessoal e 30\ (trinta por cento) 

para os demais gastosn. 

Justificação----

O art. 11 da medida provisória deixa livres a fixação e o 

reajustamento das anuidades esco~ª~es. 

Segundo UNESCO, Minisi;,.êrios da F_azenda, PlanE!jamento e 

Educação e antigo CIP, os custos de ens1no se compõem õômo-suqeiido na 

emenda proposta .. 

I 

-~. 
- I 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 00:1.03 

HP0069'7 

t==ÊEPUTAOO DS~ANID PEREIRA 
-,- ... --·~-.-

I• ,o· 
c. _____ ...::c ... -:··..... ~ D! ·:"··· ... ··• 4J -··~ 

,L-, _-__.!.:;',~' _· ---~~-··· ._ .. ~_~··_· -~-- ·-" -.....,----~--
• - ·- •n•o ------· ~------- .. ----·.-

1 MEDIDA PROVISÓRIA Nll 697, de 04 de noverrbro de 1994 

Art. 11 

Emenda Substitutiva 

Redigi~ assim o a~t. 11: 

"Art. 11_---Revogam-se as disposiçÕe$ em 
contrário, ficando suspensa a aplicação 
da Lei nt 8170, de 17 de janeiro de 199]., 
enquanto durar o ~ongelamento de que 
trata o art. 41 11

• 

JUSTIFICAÇÃO 

A revogação dos arts. 11 e 211 da Lei n• 8.170, 
de 17 de janeiro de 1991_, deixa a escola in'teiramente _livre para 
fixar seus preços, fut.uramente, o que e 1nconve-r1tent~e, de~ veZ 
que, não tendÕ ãinda --o eOsino pÚblico condiçÕes de atender a t.2, 
dos, o.s ramiiias dependem da escola particular, que deixou de 
se[' alter-nativa. 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 

-Substituir o Art. 11 da Pledida Provh6ria nO! 697, d• 
04 de novembro de 1_994, pãlo Seguinta: 

Art. 11 - Na fixaç5o v reajuste daa ••naalldadea, 
aa escol~s nlo poda• aplicar, para corroç&o do valor, índic• ou per
centual suparlor ao da infleçlo oficialaante reconhacida no per!odo 
decorrido desde a últi•a fixaç5o ou reajuata•anto da pr•ço.~ 

3USTIFICATIVA 

·o art. 11 revoga oa artigos 10! a 2R da Lei ng8170/91 
deixando inteira•onta livras a fixaçAo a ruajuata•anto doa valere• 
das manaalidadea, aa atividada do interesse social. lato peraitir' 

'as escolas fixar preços abuaivoa, fora da co•patibilizaçlo de avoluçaa 
dos preços coa aa cuatoa. 

O Indica oficial da inrlaçlo é pública, conhecido 
da todos, facilitando o controlo e riacaliza~lo doa praç_a• d• qu•l
quar ua. 

r· 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 
,. 

MEDIDA PROVISORIA tl::t I 1 :1 .. 

[ I ----~·--· ... •c.-
j' 1579-9 QEpUI8DQ VICTOR FACC!ONI 

• 
[ 11 

,-----------·n•o-----------, 

5ubstituir o ãrt. 17 pelo seguinte: 

Art. 11 ~ " Na fixação e reajustamento da-9 anui,_dadas 

escolares, serão consideradas os c:...~stos d_e 

ansino __ comoo_stos, proporcionalmente, de 70% 

(setenta porcento) destinados a despesa~ com_ 

pessoal a 30X (trinta por cento) para os de

mais gastos." 

JUSTIFICAÇ~O 

O art. 11 da medida prowisória. deixa liU'res e t'i.xaçfto 

e o 'reajustamento das anuidades. escol_ aras. 

Segundo UNESCO, ~inistérios da Fazenda, Planajamanto 

a Educaçã_o e aritigo CIP, .os cu.stos da ensino se compõe como suge

rido na emenda proposta. 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
MF~ ·~0~ .. 97 

G}7 ,-;1 ~~] .,L·----~~:.::E::o..:r.:_o,.:.A_P_IÍ_o_v_ú_-;Õ_R_i'_Ã·_··_6'9_7_1_9_4 ________ __Jj-

r ----;;;;;TAo"o "~~C;OR FACciõil_-------=:1 p-tS?;-:g-·- ., 

.. ,.----=-.-... --.. ~ .. --=.-=-.... =.-.,-.,.=: __ ""· .=.=x..=-·:c . ...;. . .;;.,"'-"'". --:-.=---:,-:::--_,.._,.._...,, =,......--~ l 
L __ _;~==~~=~~~~-=· ~-~··--~,,~----~ 

-1 L-...J..]___~~~~~----_ ... _ •. ------~__.1 
., .. , _ __,,_-------------, 

Redigir a~si~-~ ~rt. 11: 

11 Art.11 - Revogam-se as disposiç~os em contrário~ 

ficando suspensa a aplicação da l&i nQ 8170, de 

17 de jan~iro de 1991~ enquanto durar o congela

mento de que trata o art. 4gn. 

JUSTIFICAÇ~O 

A revogaçlo dos arts. 1R e 2g da Lei nR 8.170. da 17 de 

janeiro de 1991, deixo a escola inteira•enta, o quo i inconvenien

te, de vez que, não tendo ainda o ensino pÚblico condiç~•• de aten

der a todos, as fa•í!ias depende• da escola particular, qua ~xou 

de ~ar alternativa~ 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 
I 

r=L·---···--~O~o~·~·~··~E~S~L~AN~O~IM_--_________________ :=1 __ ·~· r==~~--1 
I• -1 lo----- ti!!·-"''"'- lO·--,. 40·..,.!- 9Q•IUit•"""''":-ll. L----= 

Medida Provisória n9 697, DE 04/11/94~ 

Emenda Substitutiva 

Art. 11 

SUbstituir o art. 11 pelo_seguint~: 

' 

'] ·"'"~ 

- i "Na fixaçao e reajustainento das _anuidades e!_ 

colares, serão considerados os custos de 

ensino compostos, proporcionalmente, de 

701 {setenta por cento) destinados a des

pesas com pessoal e 30\ (trinta por cento) 

para os demais gastos". 

Justificacio 

~-J 
O art. ll da medida provisória deixa livres a fixação e o 

reajustamento daa anuidades e5colares. 

Segundo UNESCO, .Minisl;,érios da Fazenda, Planejamento e 

Educação e antigo C.IP, os custos de ensino se compõem como·· sugêrido na 

emend~ propdsta. 

Novembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENOAS 

L __ __c_o_,_o_._o_•_<_s_LA_"_"_'_"...:._ ____ _:__...:._ ___ -_·_· _---------~-_] -,-- -..~ - ... ·--·-

1.-------, Cl __ ..;..._ .h4. ·--~· !-x: . ·--~-" • .... .• ' ' l 4 ,.., u ---. -- _..o.::•·- I '":'''"" -·-- •~•_""'"':':"' ........ _ -'---

·----_~,_--_--·- -r~ 

EMENDA SUBS1'TTUTIVA 

~-·-'-' 
fiuhsl iltlir 1> ar1. li p•:IQ scguintr;: 

"Na rlx.:~ção c r·~;njusle das mc:nsalld.:ldes, 

.:~s cSl""olas não podem ;;~pi i~3r-. para. c-orre 

çiio (to valor, Índic-e ou perccntu31 supe

rior :J.o d.:t inCiac;3.o oflc-l.:!lmcnte reconh!:, 

•Ida no perÍodo -dccol."'rido desde a lllt1ma 

fixação ou re:J.justamento de preço"~ 

JUSTifiCAÇÃO 

O art. ll revoga os arts. 11 e 211 da Le1 nR 

6.170/91. deixando inteir~ente livre a fixação e reajqsta

menta dos valores_9as me~salidades. em fttividade de interes

se social. Isto permitirá às escolas fixar preços abus1vos,f2 

r.a da compat1bil1zação de evoluÇãO dOS preços com Os Custos. 

O Índ!ce· oficial de :lnfl::l:;.:io é pÚblico$ conhe-

cJdo de todos, facili~ando o contra 

ços por qualquer um. 

L ______ -

isca·l:lzação dos pre-

Sâbado l9 7063. 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
L 

00j.09 

L Oop. -PAES LANOIM 
.................. -

I. 10 - ..... 2~] ................ .Sf'j ~•'l_--.. ~ •LJ--.. --- 01 '----=--- -~----· -~---'---"-"-·~ ---'-
r--·~;·-, I._'_,_,_ •.• _.,_-_,_·-=~ .. --~_-._ .. _-T-~ ----"'-r------

r 
I MEDIDA PROVISÓRIA Nt 697, ela 04 de novaat>ro de 19!M 

A.rt. 11 

Emenda SubstitutJva 

Redigir assim o art. 11: 

"A.rt. 11 - Revogam-se as diapoaic;Õe• cu1 
contrário, ficando suspensa a aplicação 
.da Lei nt 8l10, de 17 de jnneiro dlt 1991. 
enquanto-durar o conselamento de que 
trata o art. 4'"· 

JUSTIFICAÇÃO _ 

A revogação dos arts. 11 e 21 da Lei n• 8.170, 
de 17 de J3neiro de 1991, deixa a escola inteiramente livre para 
fixar seus preços, futuramente, o que é inconveniente, de vez 
que, não tendo ainda o ensino pÚblico condiçÕes de atender a to 
dos, as famÍlias dependem da escola particular. que deixou d; 
ser alternativa. 

----pq·-·~-.. ---~ 

..... ·---·· ---------
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00::t:1.0 

APRESENTAÇÃO OE E"ENOAS 
j 

DEPUTADO -~$;!1Nto PEREIRA 

r:.~ ... ~ hde Ol 

......... CUITICii IIICISO 

TEXTO 

- Acrescente-se onde couber, na Medida Pro\'isória --n".. 
697, de 04 de novembro de I 994, O seguinte ãn:igo: 

Art. ··A fixação e reajustamento das parcelas da 
anuidade escolar obedecerão ao disposto no Art. lo da Le:i n'" 8 170. de 17 de janeiro 
de l 991 e no contrato finnado no ato de_ matriCllla. 

JUSTIFICATIVA 

A Medida Provisória deixa livre e sem disciplinar. o 
reajustamento futurO da anuidade escolar t: suas parcel.as. 

\. \ 

Sàbado 19 7065 
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0()•í.'l::i. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

TEXTO 

Dê-se i. Medida Provisóii& rf 697, de 04 de novembro 

1 
i 

de 1 994, a segiiiniC redaçio substitutiva: -- - - -

Art. I o ~ O valor das mensalidades cobrado pela 
prcstaçio de serviços educacionais por instituições particulares de ensino pre--escolar~ 
fundamerital, medJo, superior em regime ~ semestral ou de credito, sera 
convertido em Unidade Real de Valor (URV), pelo mesmo criterio detenninado pela 
Lei ~ 8 880, de 27 de maio ·de I 994, para a conversão dos salários,. obseiVada a 
da& de vencimento da obrigaç3o. 

Parãgrafo uruco - consideram-se como valores 
convertidos os qu-e foi-em acordados entre os estabelecimentos de ensino, pais , 
alunos ou responsáveis,. para pa8amento Inicial referente â matricula de l 994, 
decorrente da aplieaç!o do disposto no Art. 20, da referida Lei. 

Art. Z" - Na hipótese de os valores adotados para a 
conversio nio terem sido fixados de acordo com o disposto nos artigos 1° e r da 
presente lei, os valor~ efetivamente devidos serão objetos de negociação entre alunos., 
pais ou responsáveis e os estabelecimentos particulares de ensino ou de arbitramento 
judiciai, que deveri. ser apreciado em rito sumarissimo. 

§ )0 
- Ao" receber a iniCial, o juiz: arbitrara., 

liminarmente, -ó vãlor--da mensalidade devida cm -URV~ tendo poi:-- base os valores 
dC<Orremes duplicação da Lei n• 8 170/91. 

§ r- - São legitimados para a negociação e a 
propositura da açlo prevista neste artigo o aluno, pai ou responsãvcl c associação d<: 
p~s. ns forma do artigo 1", parigrafos 1'". 2" e 3'". da Lei n" 8 170191. 

§ 3'" - Verififcado ter híiVido aumento superior ao 
previsto nos artigO-s I" c 'r da Lei R0 8 170/91, a diferença devera ser convenida <:m 
URV na data do efetivo pagamento e descontada em ate tres parcelas sucessivas. 

§ 4'" - Os valores convertidos na f orma dos artigos 
anteriores nlo sofrerão reajuste pelO prazo correspOndente ao periõdo letivo. 
ressalvada a ocorrência da Lei, acordo coletivo de trabalho, convenção ·colctiva ·de 
trabalho, normativo de dissidio de categoria predominante na instituição de ensino. 
quando fica aSsegurado o repasse i mensalidade de atC 70% (setenta por cento) do 
índice de_ reajuste concedi~o a referida categoria. 

·Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

A.rt. 4" - Ficam revogados os dispositivos em contrario, 
constantes das Leis n'"s 8 170, de 17 de janeiro de 1 991 e-8 869, de 15 de abril de 
1994. -- -

Novembro de 1994 
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JUSTIFICATIVA 

Analisando a dteis.lo do Supremo _Tribunal Federal, 
sobre as Medidas Provisôrias 524. de 07 de junho de 1 994, 575, de 09 de agosto de 
1 994.612, de 09 de setembro den 1 994 e 651, de 07 de outubro de 1 994, agora 
reeditada e auscultando representantes de todas as partes diretamente envolvidas e 
interessadas em uma soluçio consemua.l, vi-me na obrigação de apresentar este 
substitutivo. que alêm de aperfeiçoar a reda.çio , enxuga o te)do, eliminando 
disposíaNos ji regulamentados adequadamente na legislação vigente, como e o caso 
da inadimpiCncia. 

"---'===""' 

APRESENTAÇllo OE EMENOAS L .,,) 0 .'i 'li? 

"EOIOA PROVISORIA NO 697/94 

--·-. w•~- ·- ·--------~ 
DEPUTADO VICTOR FACCIONI ____j 

2 -...n··...-·· 3 

Acraacanta-ae onda couber, na ~edida Provisória nq697 
de a• de noveabro da 1994, o a~guinte artigo: 

Art. •A fliBçl!:õ -e reajustamento das parcelas de 
anuidade escolar obedacarAo ao disposto no Art. 1R da Lei nQ 8170, 
He 17 de janeiro da 1991 a no contrato. firaada no ato da matrlcula~ 

.JUSTIFICATIVA 

A ,.adida. Provisória deixa livre e sem disciplinar, o 

reajust•••nto ruturo da anuidade escolar o suas parcelas. 

Siibado 19~ 7067 

-1 i \ 
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APRESENTAÇÃO'DE EMENDAS L 
r 

. ·~ .... - 9 . ·-··· ·---.< ·~·: "] 

'-'r~-'' ,_c.-,_· _-__,] [ 
.~· . ------'--~ ...... -----,.- ---· 

06-se ii l'ledida 

redação substitutivo: 

Provisória nll 697, de 04 da novanbro da 1994, a seguinte 

Art. 12 - O valor das mensalidades cobrado· pela prestação de serviços 

educacionais por in5tituiç0es particulares de ~sino pr8-escolar, fundamental, 

médio, superior em rogillB anual, semestral ou de crédito, será convertido em 

Unidade Real de \lalot' (l.RV), ~elo~ ~smo crit~~_o çleterminado pel_'! lei ~!l 8880, 

® 27 de raaio ·de 1994, para a conuoersão dos salários, obse;rvada a data de ven

cimento da obrigaç~o • 

. Parágraf<:l Onico - eonsicleram-se como valores cc:mvertidos os que foren~ 

acordados e~tre os estabeleciiiiBiltos de ensino, pais ,alunos cu responsáveis, pa

ra pagcmento ini:::ial refQrente à matricula de 1994, deco_rrente da aplica;:Ao do_ 

disposto no Art. 20, da referida lei. 

Art. 22 - Na hipótese de os valores adotados para a convers§o não ta

ram sido fixados de acordo com o disposto nos artigos 12 e 2~ da presenta lei, 

os valores·efetivamente devidos serão objato de negociação entre alunes, pais 

ou responsáveis e os astabolecimentos particulares de ensino ou de arbitréM'I'IBnto 

judicial , qua deverá ser apreciado em rito sunar.íssimo. 

§--12- Ao racabor_a_inicial. o ju_iz ~itrará, liminarmente, o valor 

da mênsalidade d8vid8 em URV, tendo pOr basB os Ualores.decor~eotas da aplicação 

da lei nO 8170/91. 

§ 29 --são legitimados para negooiaçilo e a propositura da açAo pre

vista neste artigo o aluno , pai ou responsável e associação de pais, na for

ma do artigo 12, parágrafoe 1V, 22 e 32 • da Lei n2 8 170/91. 

§ 32 - Verificado ter havido aumento superior ao previsto nos arti

gos 10 e 20 da Lei n9 B 170/91, a diferença deverá ser convQrtida em URV na da

ta do efetivo pagamento e descontada em até trãs parcelas sucessivas. 

§ 42- Os valores convertidos na forma dos.arti~~ anteriores não 
sofrerão reajuste pelo prazo corr~spondente ao per iodo lativo. ressalvada a 

ocorrência da lei, acordo colativo de trabalho, convençlio coletiva de trabalho, 

normativo da dissidig da·categcria predominante da institu$çio de ensino, quan-
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do fica assegurado o repasse à mensalidade de até 70% (1Se~enta por cBOto) do 

índice de reajuª~e cqncedido à referida categoria. 

Art. 32 - ESta Lõi "intra 13m vigor na data de sua pt.blicaçio. 

Art. 42 --ficaro revogados os dispositivos em contrário , constantes 

das Leis n2s 8170, de 17 da janeiro de 1991 e ~9, de 1:;i da abril· do 1994. 

JUSTIFICATIVA 

Analisando a decisfio do Supre•o Tribunal Fadaral1 sobre 
as Medidas Provisórias 524, de 07 de junho de 1994, 575, de 09 de 
agosto de ~994 e 651, de 07 da outubro da 1994, agora reeditada.a 
ausc'l.dtando representantes de todas as partes direta•ente envol
vidas e interessadas em uma soluç3o consensual, vi-•a.na obrigaçlo 
de apresentar este substitutivo, que alá• de aporraiçoer a redaç!o 
enxuga o texto, eliminando di~~ositivos já regula•entadoa adaquada
menta na legislação vigente, como é o caso da inadiMplAncia. 

Sábado 19 7069 

.. ··.~ 
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA, 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N° 698, DE 04 NOVEMBRO DE 
1994, QUE "DISPÓE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI N" 8.490, 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 1992, NA LEI N" 8.876, DE 2 DE 
MAIO DE 1994, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (Reedição 
da MP n• 649/94): 

CONGRESSISTA 

Oeput'ldo .PAULO PAIM. 001' 002, 003 

r'LIBUCUE-SE, EM 

. _)_'$ .... ./ .J.-t,_.J __ "1.~ 
CÂMARA DOS DEPUTADO_JX\-_ · 

-0000 j_ 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 698, de 4 de novembro DE I 994 . . 

Dispõe sobre alteração na Lei n• 8.490, de 
I 9 de novembro de I 992, e dá outras 
providências. 

EMENDA MODIFICATIV A 

Dê-se, ao artigo 1", a seguinte redação: 

"Art. 1 •. Os art. 1 O, I I e I 7 da Lei n• 8.490, de 1992, passam a vigorar com a a 
seguinte redação: - · ··· · - · . 



!'lovembro de 1994 DIÁRIO Dó CONGRESSO NACIONAL (§ção m 

"AI!. 10. ---
1-5...-iadePIIJII'jo-~ 
n- s..:r.uria de Prosromu • Projecos ~ 
m - sec:rouria de rmeligi!Dcia; 
IV - Cemro de ESIUdos e.tratégic:os; 

Art. 11. A S<!c:reuria do A.dminillnçio Fedenl da PresidCDcia do R.,.-ma.:., 
órglo UllttOI dos Siscemu de Pesso&l Civil - SIPEC, do Oganizw;io e 
Modemizaçlo AdmiaislriiM - SOMAD, de AdmiJii.smçlo de Rtx:urx. da 
Intõrmoçio elil1ixmí1ico - SISP o de S<!rviçot G<r1iS c SISG tem per tjM6dlde 
formular, coordcmr. implemeutor polílicos • diro!rizes pua o d....,..,.._., 
instulicíoolll, admiJiJintivo e geroucial, DO imbito do Poder Exocutiw, e 
ploncjor, ..-~ <oonieoor, tücalii:or e supervisiOnoru oç&io 
doo ÓCJliM Í1Jie8lll1ltl doo l1lfioridoo Sislema. 
Porisnfi> ÚlliCO. A - do Administnçlo Fedenl da Presidiacia da 
RepUblica tom a seguimo esuutura búia: 
a) S<!c:reuria de S<!rviçot Genis o Assuntos Imobiliários; 
b) Sec:rouria de PIIJII'jomemo. Coontenaçio, Modemizoçio e ~ 
lnslitucioall; 
c) 5...-ia de Rocutsos Humonoo; 
d) 5...-ia de AdBiiDimaçlo de Rocurms de Infurmaçlo e hd'onuitic:a;" 

Art. 17... 
... -- -

§ 3". Compete _à - de Coiiii'Oie Imemo do 5...-ia Gcn1 da 

Preoid&c:ia da R<!pílllic:a -- o ~ - da - do 
Admiais&Jaçlo Fedenle do Sec:rouria de Assuntos Eslntógic:oo. • 

JUSTIFICAÇÃO 

j 
'!ti!P Nlo se justifica, a ·seis meses do fim do Govemo 1-. pretender-se alterar a 
es1rU1ura do SAE por moio do bllilifaà>::i.t do C"""" de Pesquisa o DeseiM>lvimemo pua 1 

Segurmça du: Comaricações •tu•'mente no Ministério-da t;iêacia e Tec:oologia. É bom que 
se recordo que este Óf!!iO originolmente perteacia à SAE , mas foi lhmferido para o Mcr 
com base aa IIJII'"""'''çIo - acolhida pdo Executivo - de que nio mois 11uava no setor éle 
inteligm:il. escuta • ~ Assim, - que seja - oltenlcl. • ~lçlo 
dos órg1o1 da OllniiUra búica do SAE, mont n 'o ao 01 que ji estia ~-

No-à SAF, nio"' etllalde aiiiCiiv&çio que leva o Exocutiw a alterar a 
,eslnJtura do ÓJ!!iO crimdo uma "Sec:rouria de Projetoo Espocilis" quoudo tem -
iDslitucioaois - ddiDidu, mas nlo u aJIII!II" a COI!IaltO. Por outro lado, a esttu1un1 

c propoa aa MP em tela 61111ito geaérica, e olo lltllde à _.;d..W de especio!izaçio das 
limç&o a C1rJD do SAF. É evidente que bi uma grllldo intctface entre todoo u sua 
Secretaria. 11111 eatenrfemos ~ I Ú'el de modemizlçlo iJ2StitucioDal • ligada jntjn I klltA 

desde u aau oris-. ao Siltemo de Plonrj- Fedenl • deve - orpliDda à porte, ....; 
secnaria :"' ·s,., 

Sábado 19 7071 
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 698, de 4 de novemb. ____ _ 

Dispõe sobre alteração na Lei n• 8.490, de 
19 de novembro de 1992, e dã outras 
providências. 

EMENDA SUPRESSIV A 

Suprima-~ os art. 2", 3• e s• da Medi~ Provisória n• 698 

JUSTIFICAÇÃO 

Entendemos desnecessária a tranformáÇão de cargos proposta. Desde a sua 
criação, nem a SAF nem a SAE demonstraram a necessidade de que os seus órgãos 
responsáveis por atividades de apoio administrativo tivessem nível hierárquico superior ao 
atual. Aumentar os salários destes cargos, por mei!;l .da transformação dos alUais DAS em 
cargos de natureza especial ou DAS mais elevados acarretàrã, assim, apenas aumento de 
despesa, sem nenhum ganho de eficiência evidente. 

No toeante à alteração da estrutUra do DNPM; entendemos -que a matéria já foi 
objeto de deh'beração congressual recentemente, quando se aprovou a Lei n• 8.ª76 
transformando o órgão em autarquia. Naqtiela ocasião, foram aprovados os cargos solicitados 
pelo Executivo. Neste momento, nada está a indicar a necessidade de mais cargos e funções 
para a autarquia, a meDOS que estes venham a servir para fins diferentes do~ que justificariam a 
sua criaçã~. 
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 698, de 4 de novembro D. 

Dispõe sobre alteração na Lei n• 8.490, de 
19 de novembro de 1992, e dá outros 
provid~cias. 

EMENDA SUPRESS!V A 

Suprima-se os art: 6• da Medida Provisória n• 698. 

JUSTIFICAÇÃ() 

A iDclusio do art. 6• na Medida Provisória, altenmdo a denomillaçlo do 
Instituto Bruileiro de Arte e Cultura - IBAC para Fundaçio Nacional de Anes - FUNARTE, 
e do Instituto BtliSileiro do Patrimônio Cultural - IBAC para Instituto do Plllrimônio História 
e ArtístiC:O Nacional - IPHAN representa; além de uma inutilidade absoluta, um 'cá oc:eooo 
para as instituições. · · · - - · -

Foi com grande esforço e sacrifício que se obteve a ideotificaçlo, DO texto 
coDStitucional, de um conceito de patrimllaio.Ciiltuftl, que ~ mais amplo do que patlimõuio 
história e artistico. Este conceito foi, 6nalniente, acolhido pela Lei n• 8.029/90, que rede6Diu 
as entidades do setor cultural do Governo Federal, dentre elas o IBPC o IBAC . 

. A Medida Provisória, ao redefinir as <fen<\mmaçÕes das entidades, embora n1o 
lhes altere u atribuiçOes, pae por temo todo um trabalho de ideotificaçlo das mesmas com as 
alividadea ailiurail em scnlido amplo Com iss:l; projudica-lbes o próprio procesao de 
ÜUiit1icio-ofizw4:ia, ..,.. acrescentar DCIIhum gaitho qualitativo às suas misoões e capacidades 
operacionais. . 

Assim, propomos a supraoio do disj,Ositivo, como medida de rscionalidade e 
respeito ao ~ exercido pelos trabalhadores DO setor cultural em nosso país. 
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EMENDAS APRESENTADAS . PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA W. 702, DE 1 O DE NOVEMBRO DE 1994, 
QUE "DISPÕE _SOBRE_ OS QUADROS DE CARGOS . DO 
GRUPO-DIREÇÃO E ASSESS.ORAMENTO SUPERIORES - D A S DA 
ADVOCACIA-QERP._LDA UNIÃO. . 

CONGRESSISTAS .·. EMENDASNIJME 
•,,, " -'"·· ' . 

DEPUTADO CHICO.YIGILAN'f:E ............ :.: 001. 
DEPUTADO AUGUSTO CARVALHO ... , .... 002. 

1994. 

i-'VBLICUE-SE, EN\ 

...)...~ ..... .! _.,.t,_LI -~ 
J~ 

0000:1. 
- . -

MEDIDA PROVISÓRIA W 702, de lO de novembro DE 1994 

Dispõe sobre os quadros de cargos 
do Grupo Direção e 
Assessoramento Superiores c DAS 
da Advocacia Geral da União. 

EMENDA SUPRESSIV A 

Suprima-se o art. 4° da Medida Privosória n° 702, de I O de novembro de 
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JU·~Trr. ''A''ÃO 
" J.[' l'-' "' --

0 dispositivo que se pretende suprimir e um autêntico "contrabando p<ilaciano" 
na Medida Provisória, condicionando a eficácia do parágrafo único do art_. 6" ..;,. i...ci u' õ. 9i i. 
de II de julho de I994, à implantação de planos de carreira na Admini:ru-açào Federal. O 
referido parágrafo único do art. 6" da Lei n" 8.9H foi um_ dos_rilais nc>fàVe!s avançõs da 
Administração Pública ao determinar que apenas os cargos de cc::::a.nca _dos dois níveis 
hieràrqtúcos superiores seril!.IIl, doravante. -de livre provúÍiento, devendo Wdos os demais ser 
providos apenas por servidores ocupantes de cargos efetivos. 

. . . .É .l!ltia condição .irracional e absurda e não merece a menor c~ J.<c'Jce de acolhida: 
Prinieiro, por·séi matéria esinirihà .ao o6jetivo da Medida Provisória. Segunde, pofque .tofll2. 
letra morta a determinação de que todos os cargos de confiança inferiores aos tids mais 
elevados níveis hieràrqtúcos da Administração sejam providos exclusivamerzte por servídores 
públicos ocupantes de cargos efetivos. Esta regra, .. que impediria o loteamento fisiológico de 
CargOS de confiança foi um enonne avanço no sentido de propiciar a profissionalização e O 

fortalecimento dos quadros da administração direta, autárquica e fundacional, obrigando os 
dirigentes a recnitirem intra máquina os dirigenfes até o nível de DAS - 4, pelo menos, efoi 
proposta pelo próprio Executivo. Todavia., manobras palacianas trataram de inviabilizar a sua 
aplicação: enquanto os referidos "planos de ·carreira." não- forem aprovados - o que pode levar 
anos para ocorrer - não se aplica a exclusividade. Além disso, não é necessário estabelecer esta 
condição: a norma cuja aplicação fica condicionada não guarda relação de dependência com os 
"planos de carreira", mas sim d~. complementaridade: jà vigora norma que limita o acesso a 50 
%dos cargos de DAS I a 3 a servidores "do quadro do órgão ou entidade"; em outros casos, 
há determinação de preferência para: provimento-de cargos por servidores de determinada.! 
carréiras; conforme o órgão; ma:s nada justifica uma resery_a ampla de cargos num deterrninadc 
órgão ou entidade para servidores de uma carreira específica, regida por determinado plano. 

Sob o manto· de uma préte~ su}cição-a -Pianos de c:meira, o que o ~· 4° faz é "melar" 
indefinidamente a aplicação da regra, que teria como efeito o impedimento de que Ministros de 
Estado e o Presidente da República possam prover os milhares de cargos de confiança de nível 
mais baixo corri pesso~ estranhas ao serviço público, burlando o ingresso por concurso 
público (já que muitos destes cargos têm sido çriados apenas para contratação de técnicos que 
nenhuma "comissão" exercem) e promovendo uma fonna de terceirízat;ão ·completamente 
irracional. 

--- --

Pr<)pomos, assim, a sua supressão, l!Ssegurando a vigência plena do art. 6" da·· 
Lei n" 8.911 de modo a garantir a moralização e a profissionalização do provimento de cargos 
comissionados na Administração Pública. 

Sala das Sessões, l6~/~~ 
. ..- ~--

_,__· .• ---.sÍIIJII!G' .WIIilil'lll. · c~ro 0 ~ B\1$!uit' 
PT-DF 
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MF'00702 

~o.IoA PRovl:.sóaiA ng 702/94 

.Acrescente-se ~ seguinte artigo 5g a esta Medida Provisória, 

. renumerandó-se. o.s demais artigos: 

Art. 5g O parágrafo único dõ artigo 6g da Lei 8.911, de 
· lT 'da· fúlho de· 1994, ·passará· a· ter a ·seguinte redação: ........... . 

"A designação para as funções de direção, chefia e assessoramento 
recairá, _exclusivamente, em servidor ocupante de cargo efetivo, 
da Administração Pública Federal, Direta, Indireta, Autárquica e 
Fundacional, exceto quando se tratar do limite estabelecido no 
inciso III-do artigo 5g da Lei 8.911/94'". 

Tradicionalmente o Executivo recorre aos quadros de 
pessoal da Administração Pública Indireta na busca de 
funcionários habilitados_ ao desempenho de cargos de díreção, 
chefia e assessoramento .· A restrição· atualmemte imposta. pela Lei 
8.911 impossibilita este intercâmbio entre os órgãos, na medida 
em que obsta a nomeação de empregados da Administração Indireta 
para aqueles cargos. Parece-nos mais adequada a flexibilização do 
normativo para que o titular da pasta tenha a liberdade de 
escolher seus· auxiliares dentro de universo mais· amp~.o 
Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. 

-----~-----~~j~&-~---------
IlEP. .AtxiliSID CARIIAIHJ - PPS/OF 
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EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE /, 
MEDIDA PROVISÓRIA N° 707, DE 11 DE NOVEMBRO 
DE 1994, QUE "ALTERA O ART. 4°, CAPUT, DA LEI N° 8.427, 
DE 27 DE MAIO DE 1992, QUE DISPÕE SOBRE A 
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÓMICA NAS 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL" - (Reedição da MP n° 
654/94): 

CONGRESSISTA EMENDA N° 

Deput~tJo CHICO VIGILANTE. 001 

:EMENDAN• 

Dê-se ao art. 4• da Medida Provisória n• 707, de 11 de, novembro de Úl94, a 
seguinte redaçio: 

"Art. 4• - A subvençio de equalizaçio de tuas de juros fica limitada ao diferencial 
de taxas entre o custo de captaçio de recunos, acrescido dos custos administrativos e _ 
tributários a que estio sujeitas as instituiçlies financeiras oficiais, nas suas operaçlies 
ativas, e os encargos cobrados do tomador final do crédito. 
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Parágrafo único - Do total de recursos destinados à subvenção referida no caput 
deste artigo, no mínimo 20% (vinte por-cento) devem ser destinados aos mini e pequen.os 
produtores rurais e suas formas associativas." 

JUSTIFICATIVA 

A presente emenda visa recuperar o texto da Lei n• 8.427, amplamente discutido e 
aprovado .pelo Congresso Nacional, e que ·limita a subvenção proposta. ~ instituições 
financeiras oficiais, bem como destina ·zo-e;. destll snbvenção aos mrn• e pequenos 
produtores rurais e suas formas associativas. 

Sala das sessões,lE, 
' . . 

~- CW.a:> lh6UWt 

'\'\ ~ 

El\·1ENDA APRESENTADA PERANTE A CQMJSSÃO MISTA 
DESTINAOA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDJO,\ PROVI.SÓRJA N°. 708. DE 11 DE NOVFMTIRO DE 1994, 
QUE "DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DOS DIREITOS PREVISTOS 
NO -ACORDO ANTIDllt'v!PING E __ NÇJ ACORD() DE SUABSÍDIOS E 
DIREITOS COMPENSA TORTOS,. E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

CONGRESSISTAS_ FMENDAS NÚMEROS 
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0000~ Jt ~t ... lL ... ,~L-
. ._:::. · . \nnCl:·L 

APRESENTAÇlo DE .MENDAS 

--1 

=====O=E=P=U=T~A~O=O=V=I:C:T:O:R~F~A=C=C~I=O=N=I==::==~====::========~===== ~5;;;~~- ., 
-1:J- ~=~-- ....... ---,- -'"·- •:::3· ..... - -~ ......... ~.----- J 

---·~·~~,;] Lc...I~LiõFi.l•:.t-,!.l;Uc;;.~i~· '"!eºII....-------~~~--~~--~----~-~-·-·--~--~--~-"'C~~~~-·-·_··~~~~~~J ____________________ , __________________ ~ 
Acreacenta~aa à ~P 708, que dispe• sobra • aplicaçl 

doa direitos prauieto• no Acordo·Antidumpini• no Acordo da Suba!di 
oe a Diraitoa CoMpenaat6rioa, o aaguintu artigo, ond• CQUbai; ---

"Artigo - Quando ocorroram importaçeas de produtos 
agrlcolae prov&niantea de pa!aas que notoriamente subsidiam aeua ao 
toras agr!colaa, a Secretaria d• Comércio E~tarior - SECEX, do·~ini 
tiirio da IndÚstria , do Comércio o do Turiemo iniciará da "mot-o-prõ 
prio", nos termos facultados pulo Acordo de Subsidies o Direitos Co 
panaatórios objoto do_ Oec:reto lagialoti_v_o nQ 22, da 15 d& dezembro 
da 1.986,- invaatigaçlo atrevia da procasao administrativo.--- --

JUSTIFICATIVA 
A •manda uiaa aumentar o grau de protaçlo da aceno

mie nacional contra a concorrlncia daalaal a prodet6rie das importa 
çae~ de produtos agricolas. 

Os danas causados à oconomia nocional por importe
ci!ío:e aubsidi•daa alo .i,_~eneozs. ~haatoripr:ivado:.nle!:>tomioonsag-DidtL a a 
defender adeQuadamonta. Nos Últimos anos assistimos à destruição 
parcial de cotonicultura, Hoje encontra-se am risco a rizicultura. 
AB .diverSas patiçi5ea apraeentadaa pelo e.ator privado foram inaufiCi 
entes para proteger a economia, interessa nlo só doa produtores .com 
também doa consumidoras, o longo prazo. Ademaie 7 é davar do Poder 
Executivo investigar, apqrar os danos a am funçlo doâ resultedos,im 
por Direitos Compansatórioa. 

A possibilidade da inieiar uma invastigaçlo ds "moto 
próprio" aatá provista no Código ôu Suba!dios. A proaonta emenda 
vias facilitar a açAo do Podar Executivo. Com a emanda aprovada, o 
Podar Executivo .ficori r•aponeiuel pela investigaçlo lega!, mediant 
açlo do Poder Legislativo. Eliminsri evantu~i~- iutali~ç~as diplomi
ticaa a comerciaia, poie trata-se de legialaçlo nacional. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 158" SESSÃO, EM 18 DE NOVEMBRO 
DE 1994 

1.1 - ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Senado D0 82. deJ994. de autona_do Se

nador João Rocha. que díspõe sobre a concessão de subsídio vttalí
cio aos ex-Presidentes da República. 

1.2.2- Discursos do Expediente 
SENADOR WURIV AL BAPTISTA- Necessidade de cons

Clentização das pessoas dos- males causados pelo tabagiSmo. 

no Estado da Bahia. Desafio dé solucionar a grave crise que atiitge 
a educação bx:?Sileka: 

SENADOR RONALDO Ali iGÃ0 - COOsíderações sobre a 
realização das eleições no Estado de Rondônia: Saudan!io a vitória 
do Sr. Valdir Raupp de Matos para o cargo de Governador doEs
tado. 

1.2.3 -Comunicações da Presidência 
~ Di$pensa da Ordem do Dia da presente sessão nos tennos 

do artigo 174 do Regimento Intenro. 
Término do prazo para apresentação de emendas ao Projeto 

de Lei da Câmara n° 84. de 1994 (n° 1.888}91. na Casa de origem). 
que regulamenta o parágrafo 3° do artigo 226 da Coiistituição Fe
deral. sendo que ao mesmo não foram oferecidas emendas. SENADOR JACQUES SILVA- Premência da concessão de 

reajuste salarial aos- servídoreJ> públicos clvis e militares. 
SENADORJUTAHY MAGALHÃES-- Comentários ares--· 

peito do artigo intitulado Limites para o vice-rei._ de autoria do Sr. 
Clóvis Rossi. publicado. hoje. no jornal Fq_lha 4;1c S. Paulo. soÇre_ _ 
a possível recontagem dos votos pa~ a eleição ao Senado ~ederal- _ 

l.2A -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.:> -_EI'-ICERRAMENTO 
2- MESA DIRETORA 

_ 3:- LÍDERE_~ ~VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

Ata da 1583 Sessão, em 18 de novembro de 1994 
4a Sessão Úg-islativa 6rdi!láiia: da 49• Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues -

ÀS 9 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADO· 

Chagas Rodrigues.- Jacques Silva- Ja:rbas Passarinho- João _ 
Rocha- Lourival Baptista~ -

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - A lista de pre· 
sença acusa o comparecimento de cinco Srs. Senad~. Havendo nQ
mero regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de DeuS. irucíãmOS nosSOs üabalhos:- -
Sobre a mesa projeto que_ será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 82. DE 1994 

Dispõe sobre a concessão de subsídio vitalício es
pecial aos ex-Presidentes da RepUblica. 

O COngtessó Nacional decreta: _ _ . _ 
Art. I 0 Cessada a invest_idura no cargo de Presídente -da Repú

blica. quem o tiver exercido. em ca:ráter permanente. fará JUS a um 
subsidio mensal e vitalício de vaior igual ao da remuneração fLXada 

Justificação 

A ariterior ConstituiçãO assegti!óu aos ex-Presidentes da 
República._a título de representação. um subsídio e vitalício igual 
aos vencimentos do cargo de :Ministro do Supremo Tribunal Fede
ral (art. 184). 

2. A norma não foi repetida na Constifiiiç-ão -vigente por se 
tratar. a toda evidênçia. de matéria in.fra-constitucional. Por outro 
_Lado. seria .incongp1ente dar aos ex-Presideiljes da República. em 
matéria de subsídio. tratamento diferente daquele dado aos Chefes 
do Poóer Executivo em exercício do cargo. 

3. Há de ser reconhecido. por outro lado. que a Nação deve 
assegurar aos ex~preSi-ãeDtes da República condições de subststên· 
cia condizentes conl a dignidade do caigo exercido. Taí praxis, sa
bidamente. é adotada pelas Nações cultas. 

4. O projeto de lei ora proJX>slo a esta Casa objetiva. assíro. 
suprir iacuna na leg~slaçªo brasíleíra. e evitar eventuais· situações 
de constrangimento._ 

Sala das Sessõe.s. 18 de novembro de 1994. - Senador João 
Rocha. 

(À Comissão de ConStituição. Jusriça e Cidada
nia- de_cisão terminativa.) 

pelo Congresso Nacional para o Presidente da República. O SR. PRESIDENTE (C!"'"" Rodrigues)- O projeto lido 
Paragrafo úrncó. Çt subsídio iiiStifuído por este artigo não -será será pubHcaao e remetido à conu.· 0 competente. 

devido aos que deixarem o eXercício-do cargo aptes do término.c;lo . Há oradores inscritos. 
respectivo período._ _ Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

Art. 2° O disposto nesta Lei não se aplica aos subsídios conce~ O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o se-
didos nos termos do art. 184 da Constituição Federal. de 1967. com a-- -guinte discurso.)- Sr. Presidente, S:r"s e s~Senadores, os mais 
redação dada pela Emenda ConStirucional n° 1. importantes jornais do País divulgaram este ano a morte de RJ. 

Artr. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publici_?o. Reynolds. nela do fundador da Companhia de Tabaco RJ. Rey-
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nolds. de enfisema pulmonar e falhas cardíacas decorrente do laba
gis!JlO. víçio que já havia_ abandonado em 198§~_- g-tas terminou 
morrendo aos 60 anos-. no di.ã 28 de junho último. na_ ~Qlínã.do 
Norte. em deco:rrência de doenças adquiridas com o hábito de fumar. 

A denúncia é de que seu irmão Patri-ck Reynolds, que reve
lou não ter comunicado antes_a causa da_ morte_ porque 'Uão queria 
publicidade em tomo dos assuntos particulares da_família" e por
que integrantes _da empresa Reynolds eram contrários ''-1. ?ssocia-
ção do fumo com a causa da morte'~- -

Afirmou. na époCa. que: apõS oUVir o médico do_ seu irmão 
que at.estou que o enfi.simla era conseqüência do fumo. e ·sabendo.
lambém. qtie o seu pai. de mesmo nome. houvera monjQ._p de enfi
sema pulmonar aos 58 anos. em 1964. resolveu fazer essa denún
óa. uma vez que ele. Patrick Reynolds. tam~m já, vinha se 
dedkando ã luta por uma América livre do cigarro e já havia teste
munhado_CQnt_ra a indústri_a_ fuma"geíra. perante o Congresso Na
ctonai dos Estados Unidos. 

Sr. Presidente. este é um caso que merece_registro. poiS Ual.a-se de 
:ma.i5 uma Comprovação dos males do fumo dentro de uma fanúlia que 
fundoo a grimdc empresa de ciganos americanos que é a RJ. Reynolds. 

Na linguagem 'P_OE!:l_lar. é o caso do feitiço que ·se volta con-
tra o feiticeiro. - --- -

É preciso que á índústria do fumo. a socíeÇ..ade de um modo 
geral e as pess_oas em particular se consdentizem de que- a produM 
ção e o consumo dos derivados do fu!llo $Ó cauSam-:maleJI __ cios .. 
sem nenhum retomo benéfiC-O~- - -- --

Um estudo divulgado no Jornal do Brasil. re!ativo a dados pu
blicados pelo Centro do Comrole de Doenças. um 6rgãb federal dos 
Estados Unidos. revelou que aquele país gastou no ano passado 50 bi
lliões de dólares. isto é. quase metade da importância de nossa dívida 
externa. com tratamento de doenças relaciOnadas com tabagi$mo. -

Agora vejo um cometário publicado no Jornal do Brasil. 
dando conta de que uma investigação encomendada pelo Instituto" 
de Pesquisa -do Câncer da_lnglaterra._conclu-i.u que, sob __ as mesmas 
condiçCes de exposição a:o tabagismo. as mulheres_ s~o- inais pro
pensas a contrair câncer de pulmão do que os homens. e isto opor
que foi comprovadO que o Turno ptbvoca mais estragos no DNA 
feminino; se afeta o-DNA prejudica a herança geliétlca e, conse
qüentemente. a própria bagagem vital de sua descendênCía. Õ que 
é muito lamentável. _ . ... _ 

gundo seu irmão. foi enfisema e falha cardíaca (.kc~m-.:-ntt::."' J_,>_Ó· 
garro. Patrick Reynolds~disse em Los Angeles qüe seu i..u.fH). 4t:·~ 
abandpnou o cigarro em 1986. d~pofs de fur:;ar cl•.lra..."l:.: r, .;-n;, n~. ~:· 
reu _dia 28 de junho em sua casa, na Carolina do Noxte. 

"Eu não anunciei a morte de meu innão antes porque r.ão 
queria publicidade em tomo dos assuntos particuiarcs ds fa:-ní;i.J'·. 
disse Patrick. Ele revelo_u ter adiado a conrunica~·ão iambém po'·· 
que integrantes c!os Reynolds er:am contrários à as.S('A'm~.-~0 :~: 
fu~o çomo_ e:ausa da morte. "Essa foi. outra razão pc.ia quãí"ã~!_ís::_:· .~ 
comunicado", reafmnou. "Não queria maus sentimentos no i't:ncra:··. 

- O e.iifurro de R. J. Reynolds ocorreu dia 6 de jt>tho, 1a Súri· 
da. ''Não tenho dúvida alguxpa de que meu irmão nWrl:"C'..! ~~;.: ~·~·:'· 
seqüência do cigano". disse Reynolds. "falei com c méc:iw Rp;· 
Duke. que o atendia no Hospital Bom S3;maritano em Viest ;)ah 
Beach. e el~ conftnnou que o enfiS-eina- foi rcsultadc ,d:;-._:;11 de"' 
ãnos de fumo". · 

.Patrick Reynolds é_ um ativista cont--a c :ür:;;; ,_:;uc tC~\llii::: 
nhou contra a indústria do tabaco perante '' Congresso e form<.,. 
em Los Angeles o grupo de Cidadãos pela- AmCric.G. f .1·-:r~' ~k' <.> 
garro. Ele afulnou que seu irmão estava imernado desCe ](-.1;:-:---..• 
"Ele ficou eXtremamente fraco e não conscg:.Jia falar··: ~-.~;).,). ~~ 
pai de Reynolds. também chamado R. J. Rcyr.olds. :-;:(');-::-:•·, 0:::..; :'!";.· 

fisema em 1964. aos 58 anos. 
- O Globo -

Quarta-!Ci.ra. 13 d.e julhn dt 

F ALECIMEI'iTO 

R._L Reynol~. 60 anos. àe enfi~ma pu:ilLIJI:;ü·. ·· ~:.:·. 

fundador da indústria de cigarros que leva o se~ n1 11~w t' t:m '·" '" 
diretores da _empresa. foi um fumante empedernido at<· o:-;.:..:_ .li'\ 

Desd_e janeiro, estava internado_-num hospit.a.l em W<..Lsc:;J;_s\1.1)0. ~,.-· · 
poder sequer falar. Segundo seu innão. o ;mtiwOa_sis· ,, .:·a.;_::~:: 

Reynolds. os médicos que trataram dele conft..'lTIÚ-ani y:uc · .. "·· · 
ma foi resultado de sua prática de fumante. 
Folha de S. Paulo_ 

Quarta-feira.13dcf:L ·.·,.: 

FUMO PODE TER MATADO :-<E;{;'~'-'. 
R. J. REYNOLDS 

Finalizando. Sr. Presidente. peço a transcrição com_o ~eu R. J. Reynolds. neto do fundador da L'Clr.lpanhi::J: ..!•.' ,·;g.:l:-o·~:i 
pronunciamento das seguintes notícias: "J.R. Re)'_nolds ro.OJTC aos dO mesmo nome. morreu-aos 60 ailOs de doenças li.:;.adas :~:1 !'t::~~<·. 
60 anos de enfisema". edição de 13 de julho de _ _l9~4 de"'O Esí{ldo iníormou Ontem seti irmão. · 
de S. Paulo; ''Falecimento". nota publicada no jornal O Globo. - Patrick ReynoTd.S diSSe~ -~m LOS .A..~gelc!' _(EUA;:~-,;('·-,;;; i-:;~f:··. 
edição de 13 .de julho de _1994; ''Fumo pode ter matado n~to de que parou de fumarem 1986, morreu -dia 28-dejuntlo cm casa. 
J.R. Reynolds". Folha de S. Paulo. edição de 13 de julho de 1994: R. J. Reynolds tinha enfisema pulmonar !ígaC-o ao f::~0 ~· 
"Quando o cigarro-custa muito caro"~ edição de 11 de julh~_de insufiCiência cardíaca, segundo b irmão. O pa!. t.aml:".ér:1 R. J. ~{;::. · 
1994. e ''Câncer de pulrDâo afeta nlã.is- a múlher- fumã.D.te''. edição nolds. nlorreu de enfisema em 1964. 
de 16 de novembro de 1994. ambos no Jornal do Brasil.* ''Não anunciei antes a roort~ rx~rque nã,~ q:J::---~-,~~:l·.J:.,;: 1 :':' 

Era o que tinha a dizer. Sr: Presidente. _ _ eril torno do fune_~l". di~se Patri~_k. __ 
_ Outro motivo para adiar O anúncio. diz c!~, :.-.; " '--:-~: ,;-

DOCUMEl'VTO A QUE SEREFERE_O~R. LOU-~ de familiares. que não queriam ver 0 fumo a"'-0.-:o:~~- :~ ::' .. - ..... --
RIVALBAPTISTA EM SEU DISCURSO: ''Não há dúvida-de que meu iimãõmorrcn d·:-\-:d"" ,,_(, fi:-,J·:". d: .. 

o Estado de s. Paulo Patrick é conhecido nos. EUA por suas OJ:<lSlÇ"i··::-!' :l'l:-!,, ':.:.,r;:~. 

Quart.a·feira. !3 de julho de 1994 

R. J. REYNOLDS MO!l.RE AOS 
60 ANOS DE ENFISEMA 

Jornal do Brasil 

Qua.rta-!i.:!·a,_. z;~. • .. ;·.;I 

CÂNCER DE PULMt\0 AFE"fA 
MAIS A MULHER FUMANTE 

Neto do fundador da companhia de tabaco 
fumava demaís e estava internado desde janeiro Londres- Uma pesquisa realizada por cicnt.lstJ.:.> i,:6K.St.!S.: 

noruegueses revelou que o hábito de fumar causa mais cili~c:..T cc 
Los Angeles- R. J. Reynold~. neto do. funda4or -~ CoQ1pa- _ ~lmão em mulher_es do que em home_ns. Apesar Ua co;.stataçào. 

nhia de Tabaco RJ. Reynolds. mqrreu aos 60 anos~_ A.cau~a. se- ·· áiridi nãq s~ sábe O_motivO_ des~ disparidade. A dCscobcrta ~t!_g~r(" 
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que a incidência de câncer de pulmão em nrulheres deverá aumen
tar ainda mais rio future>. a menos que-s_e reduza o vício entre jo
vens mulheres. 

''Houve evidências preliminares nos Estados Unidos que 
mulheres correm duas vezes mais do que homens o risco de con
trair câncer de pulmão através do hábito de fumar'', disse David 
Philipes. chefe do grupo de pesquisadores. 

Os cientistaS-examinaram o DNA, base do material genético 
das células, tirado do pulmão de 63 picientes- com câncer de pul
mão. Eles encontraram tnáis danos no DNA das rD.ullieres do que 
no dos homens. __ 

Já se_ sabe que a fumaça de tabaco, que contém pelo menos 
.:W substâncias--canceifgerias, -dãillfiCãO DNA das células pulmona
res.. Mas o esrudo. fmaiiCiãdo pelo Instituto Inglês de Pesquisá do 
Câncer e pelo Instituto Nacional de Saúde OcupaciOnal da Norue
ga,. indica que de alguma forma a fumaça afeta Ínais o DNA das 
mulheres. 
Jornal do Brasü 

Segunda-feira, 11-7-94 

Q\JANDQ Q CIGARRO C\JSTA M\JITO CARO 

Doenças levaram americano a gastos de US$50 bilhões 

Washington- As doenças relacionadas ao cigarro custaram 
aos americanos- US$50 bilhões em tratamentos médicos. no ano 
passado. Os dados foram divulgados pelo" Centro de Controle de 
Doenças, órgão federal dos E>tadcs Unidos. 

Em abril , Nf'·:: ~-- , .... ,. r· · .. , <'". · 

dos sobre custo~ ~édícos .. if&actos ac f1.::nr,:! :::->;;c-:·.J;u ;~~-o t~~i 
de gastos deve ter atingido ~s uss.::-5 :-,!i!·.tns. e;n. :985. "se a perda 
de produtividade tiver sido indu!da ~o dk"Jlo. 

O SR. PRESIDE!\ "TE (C!la~i·.5:- P:"'J{"!-j·:~·•.;.;\-:- NOI-,x S~nz
dor Lourival Baptista, V. E::<4 seri a:e;o-:1;·~·:' ~''Jr;-:.·;o C~-:";>;;ts:-rição, 

- Conce~ a palavra- ã.o nohre Scr:a;;k•:- hct;,!t.:es SUva. 
O SR. JACQUES S!L·v.l}. ?).~~.::~._.....,, ~'=,;n·c:.a o se

guinte discurso.)- S.-. P:::!sidc:!te. S:r-~ ....-: .::~. S>::n;-:=;.....-.;';< o oi:0iári0 
é digno do seu salá.Tj,o, nos e!l!'!r-2:::1 :?$ :=.;._, ... ;G/..,~ ~s~lli~~. 

Fazendo urna pequena. ~nv-;!·~~.'":' 0.-.~~-" ....,.,. :-:oYr?.S. "-::.:-n:C .iro c 
o· operáriO merece um s~lário d!g~.): '.e'1'.a.•~~.,_ ":!?~~er-mc ::b:c•Jlls
crito aos ensinamentos soC~aiS didiri<i: i->_,·~cv :.:;mo aO Pa::út Pio 
XI os ingredientes ncéesSários :::E.~ .... c(i ~e,-~c..,~f,: . .,;;:~ '--~O; sahí.
rio. Segundo Sua Santiciade._;.z":n s-all:-7(;' .:.:~~_. ~e"'Z. z~gurar ao 
operário a própria suhsis!ê:-:di e~-:::·~ '~'-'<: f't::--;·:-:-·.~rm.itô.r que 

. adquira modesta fortu:J.a c :--.:.:!- -~Z"~', ·::::~~':': __ i~'. ~.0 .... ris. éa nrevi
dência pública ou privada. Darz. ;2 z~-r f~ri ? ·. -~:r...:;C'!-.-::.r-s lw:•J~~vis-
tos da enfermidade Ou co cteser.:--::.~?-'"\ · .. 

·Não vou neste di2.. S!". ?~.S:O::e:: ... .;;::~ ~,~·~.ad~s. 71ein:se
qu~ tentar moldar o _sa!é~"--~::::,.. .. - ~··"~e <:,(-7?s.::> eC""--s ~r-:.p:::-eg&los 
brd::;.ileiros às premissas bá::;'_..::&:; :.!.'::-<:,:-;::::~ .. - ~~·.'c h~ ?i? XI 
para aquilo-que seria um sa!.ário ::nb;:;H) ·:·.:~;:~ ....... ·:,");~~-;"!.ou cecto ci:c 
que, ao fmal, sobrariam m'..!ll_-2:-:: "J:?'::>.''"7.". :-.:----~-,..~ --"':!'.."~ssiCaC.es não 
atendidas, muitas aspirações f"'1..'~'.r-~~f'_<: ~ -·- :~.;.-:.,. ·-:-i":~~:_o n·Jmcrário. 

Quero tão-_somer.r:.e_ ;.::;::--~;cc:<:- • 9 ~I :~:_?~2:' <.:');.:- ~_?~Ores públi
cos brasileiros. Estou bem der~ .""'8-:-'..i;ln C''"- 'Y.'I:""':'r(:. ::-n:x. .a d.asse 
e por isso desconheço u~a e'J-:"r"'. ~""':' "C""E~ -....., <:~":""""':-;.') ".X:O!ico esti
vesse tão em baíXa.-desacreé-if?.-:"·:"' -:;..·.,.;~c--.,-~-- -......... ':!~ se:vicos de-

De acordo com esrud_o_ realizadÕ: peiã. ernid.3.de, 'oS custos 
médicos ligados ao hábito de fumar maiS do que dobraram, desde 
1988~&te aumento, em sua maiorpâite, é atill>uído ã inflaçãO que 
os preços do atendimento sofieiãm e-ao aumento j>ropoici6Iiãl do 
número de idosos, que mantém o hábito -d_e fumar. 

.. sOrgãniZ.ados .e desestrui.t•:aé-o:::. '2~ ._.-.,_.i t.""f' :·., :"·-' ·~,-qr"s :>asS~ss.em 
poruina situação Jmance!.."'"2. Cã--:-· ~;-~..;::_: ·~ -:-""':....::.;"'::',;._.'::'..._,. • . .:·~1_o-a-aue 
estamos vivendo, Sr. Pre~:à-ert.: "\i, .• ...,-0 (__";: ~~ ·'...Y.~ -~0 s~:c:- 7.Jbii-

Segundo Thomas Novotny, co-autor do estudo e assistente 
da Escola de Saúde Pública da Universidade da câlífóiriii,- em 
Berkeley. estes custos estão_ estimados ''por baixo". 

A partir dos gastos totais coln tratamento de:- cinco males li
gados ao cigarro;....- doenças cardíacas, enfiseri:ia, arterioscleros_e, in
farto e câncer-, os pesquisadOres delenlllnai3m- que parcela do 
dinheiro estava relacionada somente ao fumo. Em segUida, calcu
laram os gastos com remédios,_l;lospitalizaçã.o; cUidados_ médicos e 
atendimento em casa para tratar estas doenças. O total não incluiu 
os custos ligados a acidentes causados pelo cigarro nem problemas 
em bebês de mães fumantes. • - ----

0 estudo foí realizado _ ei:n momento político importante, 
quando o Congresso americano avalia um aumento nas taxas sobre _ 
os cigarros, para financiai a reforma sã:nit.ária. Qtiatro--~-niitês
dois na Câmara e dois no Senado- analisam propostas que au
mentariam a taxa federal atual de 24 ceniS para US$2, por pacote-

Defensores do aumento da taxa dizem que é um procedi
mento lógico contra um risco tão-Obvio à sa:ú.Pe._ .Já_ oS oporientes 
argumentam que o cigarro é apenas um entre muitos hábitos -dele
térios~ não devendo, por isso. ser sobretax.ado. 

"Há tão poucas pessoas absolutamente perfeitas", diz Tho
mas La.uria. porta-voz do Instituto do Tabaco. uma espécie de rela
ções públicas da indústria tabagista. "O que dizer de alguém com 
excesso de peso ou qu,e bebe álcool?", indaga ele. "As taxas sobre 
o cigarro geram_ USS 13,3 bilhõe_s aos cofres do governo, mais qUe 
suficiente parn. pagar os gastos Diédicos com-fumâiites'', avalia. 

Dos \.JS$50 bilhões gastos em 1993 em -tratamento médico 
ligado ao fumo, US$29 bilhões forma com gastos hospitalares, 
15,5 bilhões em cuidados médicos, \.JS$4,9 bilhões para atendi
mento em casa. US$!,8 bilhão em prescrição M remédios e 
US$900 milhõt:s no-S1stema federal de saUçie. 

co estiveram tão achata~b~. ~:..!'7!e<. ·(-~-<!~-~ ~~ ., .• ,:· ·-: ... c: · 
Essa tendêncfa foi b.sr.a:~. z "'):;;-:; .. ~··· :_ ... _ .... ·.-.i·~ .... -•::6i~ór cem 

~propósito claro de transt<m!'!2.r ('; ~~ __ ,;_.;-:;~::~·:··-·:-v--"'".!'- c:x:e expia~ 
tório das dificuldades fma:!cei.!"2S ~c :?::.:::: ~ C.(.. :~r:s?6:-:!' ::-a.-i -ele 
t6da a respón.sabTiidade ~l:a !;:-:;or;-.~~""!'::';? ~ ':--!~? ;:1<';;::-:..;:a ~dr:Uiriis- · 
trativa que tomou con!z cic Bras.!L 'Cz.~'"~: ...... _ z:l·.~ d-;. i!T.OJ:®rio. foi 
injusto, pois é sabido que. !::!0 t>.:'.':'_:i2.~S<-:..:--: ':'~'..':'L"'._:' .a~;;.a~ !/3 do 
teto constitucional des:.:..~<:Gc ~3 : -~~ :;~.-.. ._.. .:-"·""' ~.~:::-.-:e. 1 • Nc· meu en
tender. no achatamento sa!z.:::2: :-<::s;~-":. ~. :·:-;:~-- ~--:::·~~z d2-. U:!eficiên
cia -das repartições g0ve;".?.--;:.;: ... ;_;:_:<:.. "'~s~~~sse dos 
funcionários e do descrédi~o :!:;. -:-:-,...-.··ro:-0. 

O serVidor público ~ãc -é ~~-.-:--:. ~ ... e-É~" --:-r-7!':-.:_'":""!. ~_em quãlifi
cação alguma. No concurso a cu e ~ s•.; h::-:;-:::t!ê-:::. T'"les:::o !2!2 os-ní
veis maiS=t,aixQs da admi!llSt:.-aÇân. ·Ú-~ge~~se- c~e~c Ccr..b·ecirn_er:lios 
adequados e formaçãO intelectual que- tc~;::::·.i":.g>.!e~1~ Ca:quele o~rá-
rio. Entretanto, ao receber o seu c-D::!!.rach>X _ ~ -:o..-asta:.a Cesolãdo 
que o que ali está mal dá para a st~<: s~h:ú~~.:6a e -:::ara garantir a 
sua presença no trabalho .. !'.ão u--~ resí.?~;.-i;: Y!-2:\.."?. a g-Jaràar como 
precaução para o imprevisto Co fuWro. · 

_Que estímulo tem essa pessoa para e;~ec:.:ta:-, com correção, 
suas tarefas? · 

Que satisfação pode te: e...c:s-:_ s_e:""!~C~rc~ :":l w..: trabalho? 
O que todo patrão espc:rz de ·:.:~ z~;.:-:!cizà': ó q!!e e!e se de

dique à empresa para a qual trabz:.lha. q-..::é e~e "vi~ta a camisa da 
empresa", como se diz vulgarmente. Será is.~o ?~~ssívei no serviço 
público, com toda a falta de cstimuio cxiste::.te. -:":'>te os baixos e 
aviltados salários que são pagos? Ê ev:~en:.e ·gue nãO.- Mas nem 
sempre foi assim, Sr. Presidente. Srs.. Sen2dores. já houve temp<) 
em que o serv_idor público tínl1a if.g'.;Ih0 cm ·~~a-lli:?.!' uara o Go
verno; já houve tempo em que ele f2.:a v a do seu trabâlho com a 
boca cheia. pOiS se "Séntia um verci.a.ci.elro se:rVi3cr ·eh-Pátria. Consi-
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derava-se útil e importante. V. Ex• pelo assunto que aborda hoje. Na realidade, temos visto, ao 
Para que se tenha uma idéia do desnivel salarial hoje verifi- longo das <Jua,s últimas décadas, o empobrecimento do quadro fun

cado no serviço público brasileiro; basta que se faça um paralelo dona) do serviço público. Um dos. maiores çxemplos é a SUO E
entre a remuneração que se paga_ ao Presidente da República e NE. no Nordeste, um órgão altamente especializado e que se 
aquilo que recebem os presidentes de grandes empresas instaladas tomou ineficiente, em virtude da evasão dos seus melhores técni
no Brasil. Enquanto estes são remunerados com quantias por volta cos para a iniciativa privãda. E assim ocorre em todos os selares. 
de 14.()(X),00-reaiS~- de acordo com o painel publicado pelo jornal nobre Senador. Aproveito a oportunidade para ressaltar um ponto 
Folha de S.Paulo, em ()6 de_no_yembro último, o Presidente da a que V. Ex• se referiu: os funcionários do_CongresSo Nacional 
República recebe 3.487,00 reais, 114 daquele valor, e tendo sobre têm a receber- e isso chegou a ser objeto d~ estudo e deliberação 
os seus ombros todo o d_e_stiD.o de_uma_ Nação. Prosseguindo na da Mesa Diretora anterior, à época do Senador :Mauro Benevides
comparação. enquanto diretores de empresas de grande porte_ per- uma diferença salarial referente aos Planos Bresser e Verão. O 
cebem remuneração em tomo de 9.000,00 reãis-m:ensaiiÇUm Mi- funcfOD.ári.o público é sempre bode expiatório, é a vítima. Estou in· 
nistro de Estado recebe 3.138,00 reiis; um Sena_Qor e um formado de que- e V. Ex a também se referiu a esse ponto- recen
Deputado Federal. 4.088,00 reaiS, acrescidos da_ pecha de que se temente_ a Justiça reconheceu a legitimidade desse pagamento. Não 
trata de um supersalãrio. =-s-ei por que- ou se a questão ainda está em esttJdo pela Mesa atual 

Nos níveis ifitemiediários. descalabros semelhaptes $e "Veri- -o pagamento dessa diferença ainda não foi efetuado. Todos que 
ficam: O Procurador-Geral da Fazenda NacionaL servidor que tem participamos do quadro das duas Casas - nós, na condição de le
por missão e obrigação defenaef OS interesSes da_ União no que gisladores~- e os funcionárioS, a quem devemos toda a eficiêiicia 
concerne à cobrança de débitos em atraso, e os Secretários-Execu- destas Casas- sabemos das dificuldades que enfrenta o funciona-
tivos dos Ministérios, substitutos dos Ministros, recebem remune- lismo do Congresso Nacional, sempre apontado e explorado pela 
ração de 1.770.00 reais. imprensa conio bem remunerado. E sabemos que essa não é a rea-

Olhando a siruação dos servidores sob o aspecto salarial, o lidade. Portanto, faço um apelo à Mesa. aproveitando a oportuni
que acontece com os servidores do LegislatiVO sei\re como um- --dade concedida por V. Ex a, para que _examfue o aSSUDto; Sabemos 
bom parâmetro. Somente neste ano de 199-4, a peirla salarial des- inclusive das grandes dificuldades que enfrenta o Banco do Brasil, 
ses servidores foi de 41%. comparando o vencimento de -janeiro - dos cheques no vermeTho usados pelo funcionalismo, que }á riâo 
com aquele recebido em outubro últ-imo. IssO significa que, para se pode cumprir as mínimas obrigações para com as suas falnílias. 
restabelecer o poder de compra do salário nos níveis de janeiro - _Muito obrigado a V. Ex•. 
na data base, quando teoricamente as petdas salariais teriam sido O SR. JACQUES SILVA- Agradeço o aparte a V. Ex'. 
zeradas -, os servidores do Parlamento deveriam ter um reajuste que vem, sobretudo, emi.quecer este meu modesto pronunciamen
de 70%_. Mais uma vez. repito. nesses índices considera-se tão-se:: to. V. Ex• é um Senador assíduo nesta Casa. Portanto, suas pala
mente o ano em curso, deixando fora i.odas as outras perdas verifi- vras têm um significado ainda maior. porque V. Ex~_ conhece 
cadas em razão dos vários outros planos econômicos implantados realmente a verdadeira situaçãO- em -que se encontram-os servido
no nosso PaíS nOS últimos anos. De acordo com as notícias veicu- res_ do_ CQngresso Nacional. Também apelo à Mesa para que deci
ladas recentemente pela imprensa, o Poder JU'diciãrio jã re!X)nhe- da essa questão o quanto antes e d_ê aos funcionários da Casa 
ceu o direito de os servidores rece~rem as: diferenças provocadas aquilo a que eles realmente têm direito. -
pela sistemática adotada no Plano Bresser, o que fará o Governo Prosseguindo, Sr. Presidente, por essa razão é cada vez 
desembolsar cerca de 15 salários para cada servidor. mais freqüente a realização de concursos públicos- com grandes 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. os salários, que, em si. despesas e transtornos para a administraçãO- para que essas vagas 
são uma das formas de atração das pessoas para traballiarem numa sejam preenchidas, sem contar o tempo e o dinheiro que se gasta 
empresa. têm seiVido para afugentar os servidores do serviçopú- na formação-dess~ servidores, a fim de que aprendam as tarefas 
blico brasileiro. Que pessoa gabaritada pode aceitar sair da inicia- que lhe são confiadas. 
tiVa privada para ocupar o -cargo de Ministro e ganhar um pouco _O .que tem ocorrido, Sr. Presidente, é que a administração 
mais de 3.000,00 reais? Ou de S_ecretário-Executivo de Ministério - pública, de forma bem canhestm, está facilitando muitas soluções 
para sobreviver com 1.700,00 reais? QUe espírito público pode su- para o setor privado, que não precisa mais fazer seleção para coo
portar ou ser maior que uma remuneração desSe quilate? Por essa _tratar profissionais- especializados em áreas técnicas: basta ir bus
razão, o Presidente a ser empossado em janeiro próximo jã está an- cá-los no serviço público, com a oferta de salário melhor do que 
tevendo dificuldades que enfrentará para compor a sua equipe com aquele que aí recebem. 
profissionais à- alnua das necessidades do nosso País e dos_ desa~ _Por tudo isso. promover uma reestruturação geral do serviço 
fios..que os esperam. pu'blico é tarefa Ur.e.ente e impostergãveJ. É imperativa a simplifi-

Afora essa dificuldade, a debandada já tem sido bem sigp.i:.. _ ~ção das estruturaS para que Aas deCisões sejam- mais ágeis e ápro-
ficativa em algumas carreiras mais técnicas e para as quais são exiA -priadaS. - -
gidas melhores qvalificações: nas Carreiras ligadas ao OrÇamento e No tocante aos funcionários; é pteciso ocriá:r' meios para que 
às Finanças Públicas, por exemplo, de 80 analistas recrutados para súttam orgulho de serem servidores públicos, valorizando o seu 
a área de Orçamentos Públicos, em concurso realizado em 1989, papel e-a sua missã.o, propoxcionando-lhestreinamentó e condiçõ~ 
apenas 19 permanecem em_exercício; de 427 contratados, em 1989 es para que cOnheçam bem as suas tarefas e as executem com proA 
e 1992, também para analista na área de Finança_s_ ~Controle, apeA priedade e dedicação. 
nas 207 contirí.ham na ativa; na carreira de Especialista em PolítiA O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. &_a um aparte, 
cas Públicas e Gestão Governamental, de 103 servidores Senador'? 
nomeados em 1990, aqueles que ainda permanecem em seus =- O SR. JACQUES SILVA- Perfeitamente. Senador Jutahy 
gos são apenas 66.- · - - - Magalhães. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite~me V.Ex•uiD.ãpartC? O Sr. Jutahy Magalliães- Senador JaqUes Silva, gostaria 
O SR. JACQUES SILVA- Perfeitamente, nobre Senador. _ de unir mihha voz à de_ V. Ex• em relação à questão do funciona· 
O Sr. Magno Bacelar- Eu gostaria de congratular-me com lismo_ público. Fala-se muito na existência dos marajás, aqueles 
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qtlC rer-~._!--~.~;l·, ,·;::-!118 ·n:to se faz muito hem a análise do que res, porque estes também estã,, ;·. ,..:, , . •::•" ·:·:~::il.l :it;d~l~v!:·~. 
~~·n reprcscn!adQ para .n funcionalismo- e começo pelo funciona- Espero que no próximo ano os funcionários vi...,am melhor àn que 
li<.:m:' C:.~~nc Casa-· n achatamento salarial dos últimos anos. Se fi- neste que está terminando. Como disse V.l:.xa. n i)Odcr aqm"ítiv'' 
zermos o,.<; cálculos. certamente verifi(-aremos que o poder do funcionário público praticamente é zero:-NãO sei como muitos 
acp!isitlvo dos funcionários piíbficos em geral, e também dos fun- estão conseguindo ir para o serviço. porque não dispõerr. de ôni-
cionáJic•; p1íhiicos desta Casa. diminuiu muito em relação aos anos bus e sobra muito pouco para pãgarem a passagem:. rilcis. se nãn 
antcriore.~t. O mesmo ocorre com os Parlamentares. Critica-se. por- compareterem ao serviçu. seus pontos são cortadoS. Assim. estã0 
~r.·::r;,:-!k• o fato de os Parlamentares. ao fun do mandato, recebe- comparecendo com muito esforço. 
re--:11 a~ue~"l :-nnt.,..:;b!Ç'ãO, que nem sequer é ptopriainente ·aposenta- Trata-sede uma claSse- que merece. sobtctudo de nós. Pal-k 
doda. No entan!."), poucos levam em conta que o Parlamentar mentares, que temos responsabilidade de votar os·aumentos, qw! 
.-cc'cix~, ;,(';':'"cada ~r.o de mandato, um pouco mais que o salário mí- olhemos por ela. 
r.h1o. ( .11 c:eja. se cumpri11 20 anoS de m-~_ndato, recebe pouco mais Prosseguindo, __ Sr. Presidente; há- 9__ue se aãr uli1 novo en-k· 
de 2U o;alários mínimos. O Presidente da República eleito tem en- que à questão salariaL Cada um na sua "função precis<l ter a tra. .... 
cr;;lt;::rdl" difiCu!Oãde em trazer pessoas para ocupar cargos de con- qüilidade financeira para bem executar as suas tarefas, para qu~ 
fi~~<& :·,:ts l'1ínistérios. nã: -própti<i Presidência da- República, possa realmente dedicar-se ao seu serviço. Além de remunCra<.;·ã·~ 
p:~rq1:~ <;<: s-alário::; correspondem a 1.600,00. 1.800.00, 2.000.00 digna, é_ preciso que existam mecaniSmos ã.valiadores que valon 
r-~ats. J.>so C ,,crdade. Não temos o hábito de olhar para a realidade. zem e premiem a competência. a -efíciência e a- produtividad,• 
Está pr-.~xime a da!a em que vamos votar os vencime-ntos-dos Mi- Também aí é preciso que se coloque em prática a máxima do Di 
!!i~tros. S...'rá que al,bruém acredita que um Ministro de Estado que reito de que o tratamento deve ser igual para os iguals e deSJ,b'U<ll 
::::e rl-:'di ... !l" ~n ~inistério. que- vive exclusivamente para o Ministé- para os desiguais. Aquele funcionário que nãn ~e acomoda. que s~ 
>i(~. !::..11' .-. 'ndiçõcs de_ Vi\'er com os venCimCp:tgs que· recebe? Será esforça e que consegue resultado ac:ima da média.não pode recehcr 
(;.!e vi2. se- f:e-_'1~ até - e é verdade - -~_m_ fazer com que empresas tratamento "idêntico àquele que se contenta com a -mediocridade ct~~ 
c~~,.,trih ·-:on1 !'2ni complementar salários dos funcionários mais pró- dia-a-dia. 
";!"··~~~ r::~ E:<:::x·;~''vo? Em relação aos Parlamentares. por que fazer Podemos estar certos de uma "erdadc. Sr. PiCsi..:lentC: Sr:;;. 
<· !<::: •. :;. ·• .;,~ <>n1•:r- st:h~ír.':n e representação? Para: enganar a quem? --senadores: -o seivfço público s0ri1en:e cmi(ãrã cóiii- pfOfiS~Jnflai" 

J~ .: ;.., ··.; ,J..., ~h:·i.- ~s •">ll~-)5, d.iz.cra verdade. {lgirdcntro da verdade. competentes SC bem OS selecionar- e. para ISSO. até hoje ainda não 
... r.•• · ~ ;;.ês ·,:;_,_ d~<a base d() funcloiiãlismo público. Fala-se se inventou mellior alternativa-do (jue a <los concursos púhliCos ··. 
'.:1·· · ·• · •• ~r·.r1ú1 .~:-:tá estahílizaria. mas a inflação não está estagna- se lh-es der treinamento. incentivo_ e c-ondiçf1e.<> pn.-a se- aprimom· 
d:.j !"f" ;; •·''t'':t:• - ~,ostaríamos que esfiVesSC---=----nãô está~- Daqui a -rem e- trabalharem com tranqüilidaac. C._ principaln1cnte:- ~c-lh(·~ 

r;'l· .,:v· ':J :·róxrma <:lata hasc, quanto estará yalendo o salário de pagar rcrnunt:::ração justa. Do contrário. 0s hon~ migrarão para <t 

h()_;- , i.! ~~lr. achatado? Segundo jpfonnaçõe·s. o Governo corr--- -iniciativa privada e, n2. adminismição-goveriiamcrifal. só ficarão ll"--
n·''•·· · 1 J· 11(· l7% de aumento para o funcioilalismo público. Será desencantados. os-ineficiirites-e os ·aveh_ruroims. Gm; cs'>cs. ser . 

.... ~' ···::':'- --.~-~-n~~~ a nossa realidade ou aconlece porque se trata pratiCamente impossível tirar o País do al.ole!ro c da cnse em qu" 
,:~ ''~' • ~regt >ri? ~;·e pão tem c-ondições de reagir: de fa7.er greve se enconua. . 

,-· •· .--:nc fs~::.m; alguns poucos sindicatos foites? Essa si- --O Sr. Mauro Rene,ides - Permita-me V. l-'.x'" um ar..ail'.~ . 
. , ,,·s.~. . , ''("llie ,10~ "a';x:scntãdos_ e em todos ·aqlú~les-que não têm nobre Senador Jacques Silva? 
pt,dcr d~· ;t:g.xu:-:iin 00 Brasil. Acr:editC? que V. Ex• está no cami- O SR. JACQUES SILVA - Concedo Utn araitc ao n'~~· 
nh<, ('efT.·· prcci~:~mos alertar para a sitüã.çãóqDe atraVeSsa o fun- Líder. 
ciof!a:~:q•lf'·. :'~cis<'.mos acabar com essa história de que ternos O Sr. Mauro Benevidcs- Nobre Senador-. estava em n~<'!i 
mn•-ai~~ :l•'~'i? Cas<:. Não podemos r>ennitir o·aChãtaril:entO dOs sa- gabinete acompanhando o_discurso de V. I.!xa e tamhém os apart<'~ 
;;:r:.c:, d~ ~·'!:!!~~ :;:1.;: não podem gri~r. Se fizermos uma Compara- solidános que lhe foram oferecidos. E neste inStante, me pennit•'· 
,·i:· n:.rp 2 ân~a empresarial, veremos quem levã vantagens. corno Líder de sua Bancada. apoiar a inicialiva extremamente l0u 
"'~·· ... ~,.,,;~~ ·:n~ ".h~ ''":cebem s2láãios maioreS do que nós. que somos vável de V. Ex~~. de vir à tribOJna condenar o aviltamento a que ~'.' 
-:.-ri!;cz-ct;:-.~ <.!tl'JSt~ __ t~!.le d1arlametlte pelos jornais. chegou. em tenno de remuneração. os -setvidores púhlicos fed.;-

0 ~~;;;.JACQUES SILVA- Nob~ SenadorJutahy Maga- rais. V. Ex' tem inteira ra7.ão. Posso assegurar-lhe que alx1rda <~ 
U-:2~'>. ::--mr. f: experiência e a vivêncía qUe tem~- Parlamentar há tema com extraordinária OJX'Ttu~i~_ade, sohrc_tll~. -~o scrüido Lk 
n•·_;:':--;:<; z:-..:;~; ;;.:c:;;ta Casz.. V. Ex~ fala com mUita propriedade sobre a garantir a grande massa de setvidoi-es que qualquCr proposição rt, · 
~~rnuner1çã0 dno;; furkionáiioS- PúbliCoS-. Presidente da República. se justa. não há dúvida. encontrará guar 

~:::m1!' ~L· _lá flay~a- dito. nunca vivemOS uma· situação_ -tão da nesta c _na outra Casa do Congresso -~áctó_naí. Enfim. qucronw-: 
cn'• ·:::ryt:, F .~laíi!."'lS nrÕ'úmos da data base dos servidores públicos. por termo a esse quadro extremamente lastimável di! se atrihu;; 
~.\!<:.:,:.:-:: ~~~~:,:;-;_;ent.;; ihls é_ concedido aumento de VC!J~_irtlentos. aos servidores U1!13- remuneração muito- ~q_u_<tm dos <:t't:·'içns ~~k 
(.1\1\<• ;·~Ir:,·~"!"·, J 3 15. 16%. Isso é brincadeiraf ISso é htincadclra! v antes que prestam à máquina admi11islrativa ofic-ial. P1'ttanto. 
v. Ex·' t<dc,•~ ·l'li'o o Parlamentar é criticado por receber uma apo- meu apoio integral a V. Ex3 

•• \crcdito que q11alquer men~a!!cm rir• 
sen!ar:r.,- L l 1.~qw_~:-em., no entanto. que ele contribui durante to_do_Q __ Pre-sidente da República que chegue ao C:mgt'C'<;.<:o Néi( irmal. h<•v · 
se:1 m<~.l:l&i;) rara. ao õn<Ji. ter essa retribuiçãá:--- ___ remos dt favorecê-la c.om o rito rcgJmcnia! da urgência. a fim 11r-

1''!;)h;-<~ S.:-:r-.zdc:- julâby ?vlagalhães._ cu._por e)(e_mp~o. q~e _não que a sua tiamitação seja a rilãiS célere possíveL sohrctudo nó ~C'· 
vo~ i.cr i •. nrF . '.ii.'. tTic aposentar aqui. no Congresso. estou contri- nado Federal. - - - -
::;;,!~:ci:.;. :::t.:.::.:.•: .~lt.it0 pouco para o Senado. Coloco o meu contra: O SR. JACQUES SILVA- AgraJc\·o o aparte carmh•:-so 
..;hc~n::= a disi~,:,si-7.ão da imprensa; inclusive. -goStaria de I_l_'l_OSU'á-ío de V. Ex". Senador Mauro Benevidc!'. Líder da minha Bancada. 
o;l .5:-. ~:.,-,;·is C?.~ .. .,~, p~r.::. que ele veja que é uma vergonha o que ga- que vem desempenhando um trabalho partidário dignifica!ltC c 
nho msta Casa. pela insígnificância~- - - _ _ muíto relevante. V. Ex• muito me honra com o seu aparte, até por-

O Congi'esso Nacional tem a re$ponsabilidade de cobrar do que sei qi)C não é fãcil, principalnleitte en1 uffia se:xta-feir3.;quando 
Gqverno salário dig..ilo pãta- os Setvidores públicos ciyis_C milita~ poucos SinadÕres se encontram na Casa. S. E:rc's se deslocarem 
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dos seus gabinetes. como fez V. Ex•. para trazer o seu testemunho. 
Sei do espírito público de V. &.•. Conheço o traballio-que V. Ex• 
tem desempenhado, sobretudo nessa área. Tenho certeza de que 
aqui chegando a mensagem do Senhor Presidente da República. V. 
Ex• comandará a nossa Bancada no seiuido de se fazei- o melhor 
possível pelo servidor público. Muito obrigado a V. Ex•. nobri Se
nador Mauro Benevides. 

Prosseguindo. Sr. Presidente. _ _ __ 
Para promover essas mudanças. melhor ocasião do que esta 

não pode existir. principalmente se considerarmos que no novo -
Governo, o Brasil estará vivendo uma nova etapa na sua hiStória, 
e. pelo que se prenuncia. será uma era de progresso e de otinllsmo. 

Sem sombra de dúvida. o otimismo. a confiança e a expeC
tativa positiva são-'ingrCdientes _essenciais à mudança. Dai. a razão 
do apelo que faço ao Presidente. Servidor Público número um do 
Brasil e tambêm aos Presidentes do Poder Legislativo e Judiciário 
que devolvam a confiança dos companheiros civis e militares e 
restaurem a digruda,_de das suas funções e dos seus servtços. faça
os cúmplices do desenvolvimenro e da restauração do nosso País. 
dando a todos uma remuneração digna. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao Dobre Senador Júlio Campos. (Pausa.) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutaby Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PsDB·BA.Pronuncia o . 
seguinte discurso. Sem revisão do_ orador.) -:-- Sr. PI:~sid_en~e. S:f's_ e 
Srs. Senadores. hoje. pretendia falar Sobre -Ed.ucãçãO.- MaS. aÕ ler a 
Folha de S.. Paulo de hoje. depareikme com um artigo do Jornalis
ta Clóvis Rossi. intitulado ''Limites para o vice-rei;,~-qu-e pã.s"So a 
ler: 

Não tenho condições de avaliar a gestão de Lídi
ce.. Mas tenho certeza de que qualquer administrador que 
fiijue sob maiC'ação -cerrada de um canal local da Globo 
está destruído. porque muitas repetidoras nem sequer 
mantêm as a:Parênd2s que a mãtriz ãs vizes conserva. 

-Tudo que o Brasil dispensa é a truculêncía. Já 
teve suficiente. E ACM srimpre 6steve ao lado dela. -

Sr: Presidente. sn: e Srs. Senadores. ontem. tive a felicida-
de de falar sobre esse assunto. praticamente dentro dessa mesma 
linha de racioánio. Na realidade. a conussão de apuração do Tn
bunal Regional Eleitoral da Bahia deverá dar o seu parecer a res
peito do pedido de recontagem de votos para o Senado Federal. 
Tudo foi feitO -para ifiãsar a decisão do TRE da Bahia para que ne
nhuma medida fosse tomada antes do segundo turno. Infelizmente 
o Tribunal Regfonal Elefioral da ~ahia J?ensa pouco. Corno já dis
se várias vezes aqui. temos juízes que são inteiramente índe-" 
pendentes~ mas. as decis.ões. "por coincidência". têm sempre 
atendido aos interesses politicos do ex-Governador. 

Sr. Presidente, Sr% e SrS: -Senadores. sei que -é muito difkil 
prender a atenção dos Srs. Senadores quando se trata de tal assun
to. 

Aqui nesta Casa passei mt.iitOs inOs- tentando mostrar ao 
Brasil o que significa a prepotência de um cidadão na política bra
sileira. especiahnente na política baiana. 

Vejo que a omissão é uma verdadeira coD.ivência. que faz 
prosperar políticos desse tipo. Trata-se de uma omissão não apenas 
dos políticos brasileiros. mas da imprensa e de muitos que penni
tem que exista no Brasil politicas como o Sr. Antônio Carlos Ma-
galhães. Todos pensam que essas questões são regionais. -são 

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia deVe de~ províndanas.. que é--utna que-stãõ pessOal. porque aqui só o sena
cidir hoje se ordena ou não a recontagem dos votos da dor JutahY Magalhães fala contra o Sr. Antônio Carlos Maga_l.ltães, 
eleição para 0 Senado~ o pedido de recontag_em foi for- porque ê uma questão pessoal. Não é não. Deveria sê-lo atendendo 
mulado por Waldir Pires (PSDB). que suspeitã da Vota.- - aos interesses polítkos e da democracia do Brasil. Mas a prepotên
ção obtida por um dos dois candidatos do PFL (Waldeck c ia sempre tem sido vitoriosa pela omissão e pela conivência des-
Ornellas. afinal eleito). - · ses políticos. - __ -

Trata-se de Uma decisão que vai além das frontei- · O qlle vemos aqui'? O Presidente da Repúblicã.-que se-rende 
rns baianas. Se o TRE aprovar a recontagem. dará uma aos interesses pragmáticos. para recebet o apoio de uns 15 a 20 
demonstração. embora tímida. de que a Bãhia -não se Deputados. Esquece, portanto. aquilo que_ representa essa figura 
transfoimou defmitivã.mente ·em capitania: hereditária de malsã para a política brasileira. Mas é o interesse numérico que 
Antônio Cãrlos Magalhães. Senador eleito. prevalece. Uma pessoa com o passado de Fernando Henrique Car-

Pode ser que não se descubra fraude alguma. se doso~-com tudo que representou para política brasileira. que se es
fraude houve. Mas. pelõ menos. ficara. a impresSão de quece desse passado e aluga seu presente para atender aos 
que nem ACM tUdo pode. É uma demonsttaçâo impor- - interesses pragmáticos de uma eleição para Presidente da Reptiblí
tante, embora insuficiente. porque-os métodos dos políti- ca. 
cos do caudilho baiano são de- uma prepOtência Sr. Presidente. isso vai~ mais uma tentativa de vítói1ã:"-rião 
intolerá.vel para um país que se quer moderno. importa como. não im~ à custa de que e quais os princípios pc-

Exemplo concreto e cruento: em comício ~m Olí- líticos que se defende. É esse passado que é esquecido. É esta 
vetra -dos Bre}iiillóS-.Do -intenor do Estãdõ. durante a omissão! Esta coniVênCia. que faz-COrri qüe -o Senhor Fernando 
campanha. ACM pregou. do palanque. a expulsão da ci- Hennque. por exemplo. chegue na Sabia para dizer que precísa. ao 
dade do prefeito. que chamava de ''valentão". o prefeito seu lado. de um homem leal, competente e honesto como o Sr. An-
é do PSDB. Dias depois. 0 presidente local do PSDB foi tônio Carlos Magalhães. para poder governar. 
assassinado. -- - - - _- Essa revOlta. Sr. Presidente. levo comigo· até o último dia. A 

Não estou dizendo que- ACM mandou matar o_- Bahia pode ter um imperador. pode ter um vice-rei.-mas D.ão tem-
prefeito e o pistolell"O errou de alvo. Mas é evidente que súdito como eu. Não sou- súâitõ dessa geóte. N""ao me rendi durante 
esse tipo de discurso é uma nítida incitaçãO à"Violênda. a minha vida inteira e não me renderei até o fm.al do meu mandato. 

Agora. ACM anda dizendo que vai expulsar de E aqui. até o fmal, estarei para protestar, para alertar essa imprensa 
Salvador a ?refeita- Lídice _da Mana (também do que se deixa levar por aquele que dá notícias, porque é um bom in-
PSDB). Ameaça com um plebiscito para tanto. É típico formante: se é um bom informante DãO interessa -que defenda as te-
caso de linchamento, por um mouvo muito simples: com ses contra a democracia, contra aquilo que a imprensa livre diz 
a repetidora local da Rede Globo (propriedade da famí- defender. mas. como é- um bom informante, passa-se as rriãos- pela 
lia de A CM) atacando todo santo dia a Prefeita--:-não há cabeça -dele. 
administração que- resista. --- --- - lentei, Sr. Presidente, fazer com que se levantasse o Sigilo 
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bancá..-i.o daqueles que se dizem proprietáriOs das televisõeS: baia
nas do interior- do meu Estad_o, Tentei, pã.ra mõstrlfr a farsa. para 
ver quem são os reats donos daquelas televisões. e não_conseguil 
Todos dizem que querem apurar, mas onde está a coragem para 
t.~so?_ Ê a dobradinha: a prepotência polí~ca e a força da televisão! 
E a dobradinba que se fez neste Brasil! E a dobradinha que mudou 
a opin1ão pública do meu Estado! Aqueles que mais sofrem as 
conseqüêncras de um Governo que não tem nenhuma preocupação 
soctal são os que dãO-apóio -põ1íGCO:.. eleitoral, porque são massifi
C'ados diariamente pela televisão, pelas rádios, para dizer que_ aque-
la pessoa tudo faz em benefício do meu Estado. 

E aquí. Sr. Presidente. passei 16 anos tentando mostrar isso. 
ínas só vi omissão. silêncio e a afirmação de que isso é coisa pro
vmclana. pessoal. Nunca recebi. nesses discursos, nesses pronun
ctamentos. um aparte para condenar esse cidadão. Nunca! Todos 
concordam com ele?_ Acredito que não. Por que a omissão? Por 
que é_ uma questão provinciana? Não é provinciana! 

Queira Deus que aquilo que se faz; na Bahia não Venha para 
o Brasil. Ele já toma 11ma boa fatia d_o Brasil_. já ocupa um espaço 
politico que não deveria ocupar. pelo que representa. pelas suas 
idéias- que não âs--tem. não sabe-defendê-las-. porque não tem 
_grandeza: quando vence uma eleição. no momento em que é"vito
rioso. imediatamente procura criar um ambiente de discóidia no 
Município de Salvador. Até hoje está itnpune o crimiDõSo de Oli
veira dos Brejinhos. e hoje é o Ultimo dia que essa Comissão tem-
para decidir pela recontagem ou não de VOtos. -

Estamos vendo a fraude que se fez em quase todo o Brasil. 
Estamos vendo Alagoas. agora. mandando recontar oito mil umas. 
porque as 79 que mandou ablir. Para reContar, em iodas as 79 hou
ve fraude. Vimos recontagem_ de votos n_o Amazonas_.~a nova elei
ção -no Rio de Janeiro e recontagem de votOs em vários ou:Xos
Estados. 

No meu Estado. vamos ver se o Tribunal vai realizar essa 
rccontagem. porque esse cidadão dominou todas as instinlições~ de 
lá: o Executivo. o Ju_diciá.rio, o Legislativo, os eiD.piesaiios. E ci 
poder económico! E isso se aceita para o Brasil. pragmaticamc!ri.te. 
porque o _que interessa é a vitória. o que futere5sa é ganhar a elei
ção. Feio é perder! Essa é a frustração que tenho desse governo, 
porque imagínava que íam.õs-modificar a prática política. 

Quando se oolocou o Fernando _Collor para fora foi porque 
o povo queria que tal prática fosse modificada._ Mas o povo foi 
traído porque a prática política foi aceita. Isto é omissão_dos políti
cos! Isto é falta de coragem dOs políticOs que rião sabem enfrentar 
a prepotência. têm medo da preJ.?Otência. Para lutar, realmente é 
preciso não ter ''rabo de palha". E preciso não tenier. não ter ver
gonha da falta de escrúpulos de quem acusa sem ter nada concreto. 
Mas é preciso ter ÇQI"agem para enfrentar geri.te deSse tipo.-Infeliz
mente. coragem é o que tem faltado_ muito neste Brasil. 

O Sr. Jacques Silva- Permite~me V. Ex• um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Ouço O aparte do no

bre Senador Jacques Silva. 
O Sr •• Jacques Silva - Nobre Senador_lutahy Magalhães. 

por ser novato nesta Casa e não conhecer prOfundamente a políticã 
baiana. talvez por isso não tenha ousado apartear V. Ex• nos as
suntos que comenta, principalmente sobre o pleito envolvendo o 
Sr. Antônio CarlOs Magalhães. Mas devo dizer_a V. Ex• que, cria
do na oposição;- comecei eril f966_já como_veriadQr pelo MDB, 
até boje trilhan_do esse caminho - nunca _conGQJ:dei e não posso 
concordar jamais - da_ mesm_a forma pensa o mEm partido - com 
qualquer truculêncía Ou com qua1éj).ier fraude que se CÕmeta em 
eleiçõeS. De modo que fique certo dC que concordo plenamente 
com V. Ex"' quando d.:::nuncia da tribuna os assassinatos, as conup~ 
ç-ões eleitorais, o-uso da máquina administrativa em-berieficio -de 

candidatos. E digo mais. não apenas na Babia. mas em tcxio oBra
Sil" Sou cOntra, por formação. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Agradeço o aparte de 
V. Ex a. Senador. Apenas digo que essa figura do nleu Estado. esse 
vice~rei. esse- imperador do meu Estado. como. diz o Jornal do 
Brasil. não é uma figura soniente baiana. mas nacional. Ele já está 
utilizando seus métodos em nível nacional. Ou os políticos dão um 
basta. ou ele irá ocupando espaços. cada dia mais, represeilf<i.fiâõ a 
direita brasileira. para isso utilizando-se de métodos fascistas. E 
tem um grande aliado. pois ele domina a Imprensa brasile:ira. Há 
ex.ceções. como Clóvis Ros_si. Gilberto Dimenstein. e algllns pou~ 
cos. Porém, se V. Ex• ler os jornais diariamente. nas colunas políti~ 
cas e sociais sempre irá encontrar notinhas de interesse dele. O 
colunista é um bom informante. dá as· noticias aoS jonialistas_. Es
tes, para não perder o informante. preferem perder- a obrigação de 
defender os interesses da democracia brasileira.lnfelizmente. essa 
é a realidade. 

- Ainda tenho alguns dias para falar desta tribuna. Continua
rei falando até o fmal. queiram ou não queíram. Não importa o 
fato do meu discurso não _ter repercussão~ em trinta e seis anos -de 
mandato. nunca tive assessor de imprensa. Mas ficará registrado. 
nos Anais- talvez alguém queira ler. um dia--. que um Senador 

-baía.Do. ra.nzinZa. carne -de pescoço~ quase todos os dias eStava aquí 
falando~ sempre que· necessário. a respeito dess_e assunto. 

- O Sr. Mauro Benevides --Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Sezlitdor Jutahy :Ma_galliães? · 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Ouço V. Ex'. Senador 
Mauro Benevides. 

-o -Sr. MaUio Benevides- Nobre Senador JutabY Mag"alhã
es. a exemplo do que faz hoje, na tribuna do Senado Federal. re
portando-se à última campanha eleitoral da Bahia e ao 
posiciOnamentO dos líderes "políticos do_ª--eu Estado. desejo infor: 
mar a V. Ex• que pretendo- também ocupar a tribuna desta Casa. 
ainda este mês. para dar conhecimento à opinião pública brasileira 
de fatos que se registraram em meu Estado e que. de certa forma. 
gii3.roai.Ii Siiriflituâe com algumas passagens referenciadas pOr V. 
Ex"' em seu discurso de boje. No que diz respeito à utilização de 
veículos de comunicação. eu-me permitiria reportar a uma estação 
de televisão, a _qual identifico com absoluta tranqüilidade, diante 
dos Senadores presentes e do meu companheiro de representação. 
Senador Reginaldo Duarte: refJIO-me à TV Jangadeiro. que per. 
tence, em seu contrOle societário, a líderes da maior expressão do 
PSDB do Ceãni. Essa emissora utilizou uma propaganda, durante 
três dias se&uidos, pWcurando atiD:gir-me da forma- mais vil e cruel 
que se possa conceber. Somente no dia 3 de outubro. às 16h. o Tri
bunal Regional Eleitoral, formal.n;Ioente reunido- instado pelo dele
gado do PMDB. que inSistia na suspensão -daquele canal" de 
televisão -.-entendeu de retirar do ar. apenas por uma hora, a pro
gramação daquela _emissora, que houvera veíCJJlado. durante três 
dias consicutivos- sexta-feira, sábado e dOmingo-. essa propa_. 
gand.a. procurando atingir a minha imagem da forma maiS impla
cável e impiedosa possívf:l. C6Iil- base no art. 22 da Lei 
Complementar D0 64, juntando tcxias as provas mais convincerit<!s 
de qoo aquela emis_sora pretendia desfavorecer-me e aos candida. 
tos do_ meu partido, ingressei, junto ao ~gedor Eleitoral do Es
tado, com um pedido de investigação juâícial. -Jutitei tOdos os 
boletins, os mais infamantes, naruialmente d.irecionados a mim, 
com a acusaç_ão que foi reproduzida no programa eleitoral. compe
lindo-me. 48 horas depois. a um direito de respOsta, concedido 
pela Juiza incumbida de fisca.lizar a propaganda. Auibuía-se~me a 
aquisiÇão. no Estado da Bahia- veja V. Ex a. na Bahia -.-de uma 
fazenda no valor de 1 O milhões de dólares. numa velada acusação 
de que se originaria daquela menção ao meu nome na Comissão de 
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Orçamento. Era tão inconsisterite esSa vers3.o. que apenas um 6r
gão de divulgação do País teve ã coragem de publicá-la; natural
mente. uma matéria plantada numa revista de circulaçãO naciOO.al. 
uma notícia sing-ela de 5 linhas, mas o suficiente ~a Sua utiliza
ção num programa da Justiça Eleitç>ral, quando os candic;lat~ dis- -
putavam comigo o mandato de senador. Veja V. Ex• que era uma 
notícia absolutamente infundada, envolvendo, inclusive, o nosso 
colega de Senado, Senador José Samey, qUe seria meu parceiro na 
aquisição dessa fazenda de 1 o milhões de dólares. o que teria ocor
rido em outubro do ano passado. Na minha defesa a respeito da di
vulgação dessa matéria, afirmei que transferiria a niinlla paite 
naquela· fazenda. com as- bcnfeitorias. semoventes, enfun.. tudo 
aquilo que a fazenda pudesse conter, para o meu acusador, aquele 
.que veiculara a notícia. Não foi apenas um, mils três candidatos a 
senador que utilizaram essa acusação infame. absolutamente in
consistente. para alcançar a minha ímagem no Estãdo do _Ceará.. 
Espero que essa investigaÇão judicial prossiga e venham à tona to
dos aqueles fatos exuberantemente comprovados na minha repre
sentação. Desse julgamento poderá se originar a ineleg"ibilidade de 
alguns candidatos ao Estado do -Ceará. a- exemplo do que ocorreu 
no Estado de Roraima. - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex' sabe como a 
nossa vida política, pública. está sujeita a essas acusaçOeS levianas. 
Não sei se poderia dizer a V. Ex• que os dirigentes do Estado do 
Ceará aprenderam com a Bahia:, estavam muito ligados. 

Hoje. quando lemos a história da ~leição nos livros que es
tão saindo agora, percebemos que Os meus companheiros de Parti
do no Ceará foram muito responsáveis por essa-aliança feita com 
esse cidadão da Bahia~ Foram eles que procuraram fazer essas li
gações: talvez tenham aprendido muitas coisas·com~eSse cidadão 
de quem estou falando aqui. 

Porém, Senador, também temos de combater- é outra luta 
que tenho empreendido aqui - essas concessões de rádio e televi~ 
são. Diariamente, constatamos-que as _emissoras estão concentra
da<; nas mãos de umas poucas fanúlias no Brasil, que controlam os 
meios de comunicação em cada Estado. Esse é um- dos grandes. 
senão o maior, perigo para a democracia brasileira, a manipulação 
da _opinião pública, que. normalmente. está junto com o poder eco
nômico. Existe enorme difiCl.lldade em se enfrentar uma eleição 
contra esse poderes unidos, que também se aliam aos governos: 
estaduais, municipai'> e federal, já que a dificuldade é muito gran
de. Estamos aqui com uma série de pedidos de concess_ões de rá
dio e televisão para serem votados. Lutei o quanto pude para 
modifiCar esse sistema. • 

Quando cheguei aqui. o nosso raciocíniO era que, se o cida
dão não possuía outra rádio. ele poderia ser dono de uma emissora 
de rádio ou televisão: mas não atentávamos para o que isso repte
sentaria para o esquema político local; como está. faz-se uma con
cenuação de poder através de um esqUema político. Não testamos 
agindo com a responsabilidade que chamamos a nós. na Consti
tuinte. quando _dctcnninamos que o Congl'esso iria decidir sobre 
essas questões; é outra omissão nossa. 

s-omos responsáveis por muita coisa que criticainos. apenas 
por omissão. É mui to fácil chegar aqui e dizer: essa televisão será 
a tercerra. concedida no Estado. a pessoas pertencentes a uma mes
ma família. mas. como" outras também já receb;eram. por que não 
daremos para ·-mais esta? A desculpa é sempre a mesma; sempre 
demos para todos. então vamos dar mais esta. E asSim, uma. vinte, 
quarenta. c.cm. duzentas. ficando a concentração sempre maior em 
nome de pouca~ famílias. 

No Estado de V. Ex"', Senador Mauro Benevides. deve ha
ver os donos da <.:omunicação. como também existe no meu, bem 
como cm Sergipe. no Maranhão. Alagoas c em quase todos os Es-

taélos do Brasil. Somos responsáveis por esse fato, por õnlissão. 
por falta de coragem de enfrentarmos também essa luta. Existe um 
ProjetO meu que. "bá mais -de um anO~ nãO ~deu um passo sequer 
nesta casa:-sabem por que? Porque pretendO~ atraVéS-do mesmo.
_aca~_CODJ o poder dessas grandes redes de comunicação no País. 

Outro dia. fiz aqui uin proteSto por não termoS conseguido 
eleger o Conselho de Comunicações. Estamos chegando ao final 
da legislatura -e- não vamos consegui-lo._ embora eU saiba qu_e o 
Preside-me do-Senado estejã. diSposto a tentar, mas a Cãrro.ã.ra dos 
Deputados, pelo que soube. não está interessada. 

Sr. -Presidente. Srs. SCnadores. os políticos são- fracos; não 
têm coragem de enfrentar os poderosos, o que torna difícil mudar 
essa prática polítiCa D.õ País. 

Outro assunto quero abordar deSta iribiina. Sr. Presidente . 
Uma das grandes tarefas nacionais. talvez a mai-or de todas. 

nestes tempos dificeis que atravessamos. é a soluçao da grave crise 
_que tomou conta da educação brasileira. 

Educação não é apenas transmissão de conhecimentos. 
Tampouco é simplesmente adestramento das novas gel<(Ções para 
o mercado de trabalho ou meramente processo no qual as pessoas 
se prep.arãm para o e~etcício'da cidadania. - -

A educação. parn. ser completa e verdadeira. deve conside
rar nãO somente o meio sócio-piOfíSsiónai, onde o ser Ttumano de
sempenha o papel de simples produtor. mas também os meios 
sócio-político e sócio-cul tura.J.. De acordo com essa perspectiva, 
toma-se muito mais extenso-o conceito de educã.ção. -

- Do ponto de vista sócio-político. o homerrl é participante 
-âtivo do ProCessO -de tiansfõlmação da sociedade; do pontO de vis-
ta sócio_-cultural. é criador e inovã.dor:-é ser q-ue auto-expressa a 
busca do desenvolvimento. E a educação é o instrumento essencial 
para que o homem e a sociedade se desenvolvam. 

Segundo essa ótica. a educação é muito mais que mera ati
vidade individual. que depende de simples decisão pessoal. É pro
cesso~ eminentemente comunitário:- Deve ser processo nacionaL 
Não pode ser, então, tarefa individual. ocasional e assistemática. 
Tem de ser tarefa defmida. sistemática: e planificada. porquanto a 
modernizaçãO e _o _desenvolvimento de uma nação não podem pres-
cindir da educação e da modernização constante. ' 

Dessa maneira. Sr. Presidente. Srs e Srs. Senadores. torna
se impossível o desenvolvimento da Nação brasileira sem o desen
volvimento de nosso processo-educacional. 

O Brasil- reafirmo c_om ênfaie esta-minha conviCção- não 
poderá desenvolver-se se não vencer. a exemplo do que já fizeram 
muitos outros países, a dura batalha contra a ignorância. Nem po
derá tornar-se uma ecOnomia com~titiva se não se tomar uma so
ciedade educada. 

Estudos sobre competitividade demonstram que. no desen
volvimento das organizações, os fatores_sociais têm tanta impor
tância qtianto os ratares estritaii::úmtC eronômicos. O fator 

-educação, sobretudo, --tem Sido decisivo pãra- determinar. entre os 
diversos países, o seu maior ou menor grau de sucesso na compet :. 

_ tívidade internacional. 
Sabe-se, por intermédio desses mesmos Cstudos. que -a 

transformação do quadro educacional de uma nação é Um processo 
demorado. Leva, no núnimo, duas décadas de esforços. diVersa
meõte das Conquistas no campo mel-amente econômico. como, por 
exemplo, a reversão de um quadro negativo na balança de paga
mentos ou a exportação de produtos, que p:xlem ser consCguidas 

·em muito minos anos. -
Desta maneira. se o Brasil não iniciai' ímediatamente -uma 

profunda reforma na educação, que tenha por meta, Sobretudo. a 
universalização do ensino. básico, a ampliação da rede de ensino 
técnico e a radical melhoria da qualidade da_educação em .todos os 
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níveis. e se os Governos federal. estaduais e municipais não-com-e- As menOres oportUnidades de aCesSo a escola encontra-m-Se:. 
çarem a investircorreti e-suficieOtemeilte nO -seter, rião poaerá. an~ por exemplo. no Nordeste. Em 1990. dos 3.5 milhões de crianças 
tes do ano 2010. pretender ser nenhum país desenvolvido. brasileiras entre sete e 14 anos que estavam fora da escola. 2.5 mi-

Sr. Presidente, Sr'"s e Srs. Senadores. é por todos sabido que lhôes residiam no Nordeste. Naquele ano, a taxa de escolarização 
o quadro da educação brasileira continua etítico~ a despeito da ex- na região eia de 71.02 por centO, a menor do País. Havia 8;? mi-
pansão do setor nas duas Ultimas décadas. Na base dos problemas lhões de crianças nordestinas em idade escolar, mas apenas 6,2 mi-
que o afetam. situam-se, prindpalmente, os baixos -inVestimentos Ibões se encoiltravam maniculãdas. Foi. porém. aquela região a 
realizados no setor pelo Governo e a baixa qualidade do ensino. que leve, no Brasil, o mais baixo índice de aumento de matriculas 

Há pouco mais de um ano e meio. mais precisamente em no qüinqüênio 1985-1989: ai)erias um põr cerito. -
novembro de 1992. o_ Instituto de Pesquisas Econômicas Aplica- Os principais problemas que impedem a escolarizaÇão da 
das --IPEA. publicou o Relatório Interno...; CPS n°. 08/92-. intitu- criança brasileira são a repelência e a evasão. Eles recaem, princi-
lado Brasil: "indicadores sociais. que apresenta a evolução dos palmente, sobre as crianças da primeira e da qUinta séiies .. do pri
princlpais indicadores sociais no Brasil durante a década de 80. e. me iro grau. Segundo dados do INEP. em 1988, 22,8 JX>r cento dos 
em alguns aspectos. nos dois primeiros anost!e 90. Na seção dedi- alunos repetiram a primeira série.-e- 22.5 pOr cento repetiram a 
cada aos mdicadores setoriais. ao lado de outros pontos. o relatório quinta série.--Quarilõ às taxas de evasão, elas foram de 15,2 por 
expõe a situação da educação brasileira. ReCoi:ro a essa publicação cento na priitfeirã" Série ·e de 18,9 por cento nã. qui.il.ta Série~-Apenas 
para apresentar-lhes, ainda que de forma sumária. a situação em ~32.21JX)l" cento dos alunos conseguiram concluir o primeiro grau 
que se encontra a educação brasileira. especialmente o ensino fim- no prazo normal de oito anos. 
damenlal. Os maiores prOblemas que atingem os alunos que alcançam 

Em 1989, 90.7 por cento das crianças brasileiras tinham o segundo grau dizem respeito, principalmente, ao rumo escolar e 
tido acesso à escola, pois. do total de 27,4 milhões de brasileiros à pequena ofena de cursos profissioiiãlizanr.es. Mais da melade dos 
na faixã dos sete aos catorze anos. 24,8 rnilliões já tinham sido ma- estudantes desse túvel de ensino. filhos de trabalhadores. ~tudam 
tnculados em escolas. Desse total. 83,9 poi cento, ou seja. 22,9 no perlodo nob..lmo. porque traba.nlam durante o dia. o que contri-
milhões de crianças encontravam-se matriculadas. e 6,8 por cento bui para seu baixo de_sernpenho escolar._ Parte expressiva desse 
não freqüentaVam a "escola. maS já a haviam freqüentado. c-ontingente. embora deseje ter acesso à fO!ii1iÇãO profissional. não 

De acordo com esses dados. Sr. Presidente. Srs. Sena:dõres. ~o conse~e: em virtude da existênCia- de uni número inexpressivo 
um total de 2.5 milhões de crianças- braSileiras, correspo:Odendo a de escolas técnicas no Brasil e da dificuldade de disputar as pou~ 
93 por centõ. nunca tinham estado em uma escola. Fora da escola. cas vagas JX>r elas oferecidas com alunos de classe média. Em 
por nUnca terem tido acesso a ela ou porque a tinhiun abandonado. 1992. entre escolas técnicas e agrotécnicas ~federais, existiãni. nO 
encontravam~se 16.1 por cento das crianças de sete a catorze anos. País, apenas 99. 
venfica-se. dessa Inane:ira, que. ao se -COrÕparar--a taxa -de aCesso No ensino sUperiOr. um dos niaiores pfõblemas é- qUe os 
com a de freqüêncía à escola. I ,8 milhão de crianças tiveram aces- alunos egressos-das escolas públicas cursam. em geral. as universi-
so à escola mas não pcnnanecerarn nela. dades particulares. São os alunos de classe média alta, exatamente 

Outro dado petVCrso é o-que diz respeito à conclusão da cs- os que tiveram acesso a boas escolas particulares no ro e no 2° 
cola fundamental. De cada I 00 crianças malriculadas na primeira graus, os que constituem a maioria dos matriculados nas universi
séric do ensino fundamental, apenas 20 conduem a oitava sêrie, o dades públicas, consíderadas as melhores. Além disso.. há a distar
que deve_ ser atribuído às elevadíssimas taXis de repelência e eva- ção relativa à localização das universidades brasileiras. Cihqüenta 
são escolares que ocorrem no Brasil. Não bastasse isso. há todos e cinco por cento dos universitários, ou seja. 861.726 con-centra~ 
os problema." decorrentes da freqüênciã a ·escolas precariamente vam-se. em 1991. em ipenas tl:ês Estados: São Paulo. MiilaS--Ge_-
inSlaladas e àquelas que ministram um ensino de má qualidade. rais e RiO de Janeiro. 

Chamã-nos a atenção este ·regist:r'Oôo documento do IPEA No que concerne aos professores, os problemas_mais sérios 
no reb.tório: desde o início da década de 80. a proporção de alunos dizem respeito à Suà "foiniaÇãO e ãOS baixfssimOs- salários que 1hes 
que se afastam da escola tem aumen~do. Chegava a 13 por cento sãO pagos. No Brasil. oito porcento dos professores cursaram ape
ern 1989. o-afastamento é detcnninado sobfcttJOo pela repetência. nas o primeiro- grau. terido-o completado ou não. No Nordeste. 
que tem na distorção série/idade uma de suas evidências. Coilsta: esse perceiitiial chega 16.8 por cimto. sendo de 7,3 -o percentual 
do relatório que~ cm 1990, 62.8 jx>r cento das crianças matricula- dos professores que têm o primeiro grau íncompleto. Em julho de 
das na segunda série tinham mais de oito anos de idade, distorção 1993. O saláriO in.ícial óos-piofessoreS com curso de Magistériõ Va-
que aumenla até a quinta série.- dava de .3.5.2-a=2083- dólãl-es mensais. Já. oS salários "iniciaiS ·dos 

I lá. ainda. outro rator da batxa eficiência do sistema: no professores com Licenciatura Plena oscilaVam entre- 54.9 e 294,6 
Brasil. cm média. na década de 80, de cada três alunos matricula- dólares mensais. SalárioS t.ã.o"ii-risórios. em geral. obrigam_ os pro-
dos cm qualquer série do ensino fundamental, apenas um havia fessores a multiplicarem o número -de aulas, dimirruindo o tempo 
concluído regularmente a série antcrjor. As. outras duas matriculas, disiX>nível par~ o _p~paro das aulas e_ para cursos de aperfeiç~
esclarece o _documento, deviam-~ a alunos repetentes OU evadidos mento. 
que retomaram à escola. Eis aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns pontos de rele-

Registra, ademais, o relatório, que "a evasão-escolar é,_ em vo ·que demonstram os grandes problemas da educação brasile:i:ra. 
grande parte. resu ltad_o. da repetência. c sua incidênCia-au-mentou Em essência, quais são as i-eveiiçCies dos iil.dica.d<J!CS que mellcio-
nadécadadeRO.chc_gandoa I3porcerltõem 1989". -D.ii? - -

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vistos de fonna agre- De acordo com o relatório do IPEA, Os indicadores apresen-
gada cm âmbito nacional, esses problemas são gravíssimos, não tados revelam a ineficiência do siste.n:ia, que não Se resOlve com a 
resta dúvida. Tornam-se. porém, trágicos e revoltantes - porque mera construção ou ampliação de escolaS. Sua solução depelide, 
reveladores da profunda injustiça- qUe impera.- no País -. quando s_obretudo. da melhoria da qualidade de ensino. Vale ainda lembrar 
examfuados mais particUlarmente: em uma região, ou em um nível que a inexp&ssívidade do- ensirio de segundO g:raú, riO Britsil, se 
escolar específico, ou em detcnninad_a partiCularidade do setor. deve ao precário funcionamento e pexformance do Cnsino funda~ 
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mentaLO 2.cesso c a pCr:rruiilêncla·na escola não afetam de maneira 
1dêntica toda a população. A faiXa de renda e a localizaçãO -deSsi 
população (urbano/rural) são fatores determinantes das- diferenças 
encontradas. Assim. a criança de bruxa renda tem maiores dificulM 
dades de acesso e permanência na escola. freqUentando estabeleci~ 
mentes_ mats precários. principalmente aqueles localizados no 
mem mral e sob a administração-municipal( ... ) 

t:om a expansão da ofena_do ensino fundamental. a taxa de 
analfabetismo tem-se reduzido, chegando._em 1990. a 17.6 por
cento. Ressalte-se que 60 por cento da população analfabeta têril 
mais de 40 anos. o que evidencia a dificuldade de si eriadica.r o 
analfabetiSmo a curto pra7..o.-Esta _taXa somerite alcançará riíVeiS
:nexpressivos com um ensino eficiente e de boa qualidade. 

Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores. nas últimas décadas. o 
Brasil empreendeu. confonne dcclarã o Ministério da Educação e 
do l.)esporto no Plano Decenal de Ech.!cação para Todos, conside
ravel esforço para aumentar o_atendimentO escolar às crianças 
::empreendidas na faixa de sete a catorze anos. terido conseguido 

.ampliá· lo do percentual de 45, nos anos 60, para 86.9. em 1990. 
apesar de todos os problemas vividos pelo País no período, como a 
existência de grdiJ.de concentração da população si.tuada abaixo da 
hnha de pobre:at em áreas urbanas e suas periferias. esgOtamento 
do modelo tradicional de crescimento econômico. heterogeneidade 
e rigidez das estruturas eco_nômicas, concentração do progresso 
~CcnicO c da- riCJÜez.a acumulãda, elevados índices de desigualdade 
;\·g~onai ~ soctai da_renda. _ 

Com toda a certeza, a profunda injustiça soCial que caractc
nza a situação brasileira tem sido o grande empecilho ao desenvol
vimento da educação no Brasil. Apenas para -ilustrar essa 
afumação. __ registrem-se tiês a~-pectos de nossa realidade s_ocial: a 
..;()ncentração, nas mãos dós dez por cento mais ricos, de mais da 
metade da renda nacional, o recente aumento de 29.5 milhões para 
:192milhões ao número de peSsoas-qUe se cnconti"ani abaixo-da Jí. 
nha de pobreza absoiula e a concentração de 56 :por cento da popti
!ação pubre na regiãc ;'llordeste e nas regiões metropolitanas~ 

f. evidente, SL Presidente. Srs. Senadores. que. com a exa
t.:erbação das desigualdadeS. iriibe:se o eXercício da--partidpação 
;)Qlíüca e a redução das oportunidades de acessQ à escola e de ex
tensão da escolaridade. Esses problemas atingem diretamente as _ 
fanúlias de renda inferior; IeS:identes cm zonas rurais -ou enf zonas 
urbanas pobres, ::ujos membros são exat.amen~ os que apresentam 
maior dificuldade em vencer as séries iniciais do primeiro grau, 
grandes possibilidades de repetência e maiores dificuldades_ para 
.. ·vncluir o ensino fundamental. a 

Diinte- do quadro exposto até agora. emerge Ul'IJ;il con:clusão 
irrefutávei: o desempenho do sistema escolar brasileiro é bastante 
precário. 

Mas, diante dessa constatação. a- pergunta mais comum e 
essencial que costuma ser feita e que temos de responder é esta: 
tJUais·às pontos críticos que_d_evem, no Brasil. ser considerados ná 
formulação de uma estratégia de desenvolvimento da _edu_c_ação, 
~m especial da educação básica? 

Julgo. de comum acordo com o que se encontra exposto no 
Plã.no Dccenai de Educação para Todos, que são estes os aspectos 
principai.'i a serem levados cm conta: qualidade e heterogeneidade 
da oferta. formação de professores, políticas educacionais, gestão 
dos sistemas e das unidades escolares e livro didático. AcreScento. 
porém, esse outro aspecw: o relati-Ç·o aos recursos fmanceiros. seu 
volume e sua destinação. 

Todos sabemos que, entre ao,; diversas regiões do Pai_s e den
no êd~~ .. .:!.:H ~e as re(.1cs estadual e municipal e _entre as escolas ur
l.i..:.na:.: e rura1s, esta ?t~si!ntc a mais aguda heterogeneidade de 
o!em. No Brasil, ::x; .. ;:e t::m gmr.dc número de cscclas gue não 

oferecem as oito séries do prii:nci.ro grau. AJ&m ciiss~}. cerca de .<f,6 

ni.xlhõcs de alunoS CStão inairiculados e·m- esco.\2S com ionladas re
duZidas. com três ou quatro turnos. Esúma~Sc uue 23o'úül e<>COlo.s 
não disponha."tl de equipamentos e mate;:t::!:;s mir:ie'.CS ;.'<!.;-.:,. o ..!C· 
senvolviinento de suas atividadcs. 

Quanto à formação dos profe-ssores. confil;:.la ;:::6:-. :r:1.:< :: sJ
tuação brasileira. Embora, nas últimas déad3s, ted}<!. <:t: ;:::e ..... J~~ 
o número de professores habilitados, h<! um con~-or,5mct;, .• "!nto de 
qualidade de seu_ desempenho, motivado-p:;lo eSgo~<:.mcr_:c_ Ó.çJ ::aS
temas de forÍnação infc.iil, ·pela esc.assez- dã formação co!n::iua<Za 
dos educadores. pela precariedade das práticas de rcçr.!~.ame..'""ltÕ e 
alocaÇio e. principalmente. pela politica-salana! adotaJa- ·~,-, Pai"" e 
pela ausência dos planos de carreira para os edw.-.a.dores. 

O salário médio do professor brasileiro de vnn:ei.ro e--z.u. 
segundo consta do Plano. não atinge 200 dólares n!:!nsais. n_,~: .. ,~,,. 
do grandes discrepâncias elif:re-:fegiões C si•m~·n~as d::: Cn'i;.-:.c. Sir.c
mos, no entanto, que. em gruitas localidades. o salário <.to p;ofesSOJ:" 
do ensino fundamental sítua-se muito i6ilio dO sal?.~ 1:; :nini..~o. 
Em julho de 1993. o salário iniCial. em i\lagoas. àc uril.-DrOlcssor 
com curno de Magistério, com carga horária de 2ü hDras Sefrlamús. 
era equivalente a 35.2 dólares. Dessa fonna-. o baixo ca:..t·áo c~ r.::
muneração loma pouco -atraente ã ~ira de ç;-Uiessor. ;Jds:-ett1 
geral, ele se situa abaixo do de outros proilssion=tis a~: esco!&r_i{_h.dc 
inferior. 

No que tange à continuidade_ e sus~cfli.açã;) 0.a~ pni.t:,ca..~ 

educacionais e di gest.ã~ dos s.is.tcrna_s ~ :lls t.:r:Y.:aces ;:s~:ol::.<es: 
diversos são os probleffiaS presentes na rcaiidade eàue2donn.l o:o
sileira. a começar pelo fracasso de mullos projctm. ",.rucaciuHz.:s 
eiTI nosso País, em virtUOc Ou da instabiiidade onhti~a--c-C::-.oDôm:~ 
ca, que vem há muito afetando o .Brasil. ou de Cl>nc.:~~ ... :;_:Õ".S ;~~~<;iv<">· 
cadas de reformas educacionais c de fom1u~açã";, c.!::. •··"~:- ·~.~- :>c"'Tl 
consistênciã operacional. -

llá também os graves problemas da ge..:;tiio C(~:.~·,•çiG,1t.i, _ 

destacando-se a alta rotatividade de àirigem~. Iespo .. :-:.-:.;;~! 1 • ..:i;: 
descontinuídade- das: ações políticas c de projeto·~: <! c·.~'"!U ·. :!;·,~~-i\(1. 
que afasta a comunidade da gestão das eseoic•s; c a i~1é:r•r ·.ie :-.i~l.c-
ma. 

Amda em relação ao desempenho do :;;istem" ~:xnar. -~ :..:.)
tória a ausência de uma política consistente P2.ra c ii-,·:-.- .::!i:.tf.lico. 
com ênfase no aspecto qualitativo. 

Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores. emhóm <:<:>: :-.r.:rniu!1de 
no País a consCiência social da importânci2 d..r• edw .. ·r.ç~_·_) ~i>.;!L·a. 

muitos são os obstáculos e desafios a serem 1.inda (';l,frcr:.t<l.UOS Dél . 
á.rCa. O grande obStáculo é que "a educaçã0 b.::slCa nà!' 6(~:J:.;itil.!.
ainda, o status de questão nacional premente ~· de i~~m privriti":nc 
da agenda política. seja dos poderes püblic:~s . .<:· .. ·ja- :i~:-; ·.~tit~s- d.~~::; 
famílias e dos vários segmentes sociais'~. -

Não ba-stasse isso. há. os problemas própi<'S- de- n""":s:->·~ ~Úl:.!· 
ma cdu_cadonaL Afirinam os técnicos c~·mo senci~' c.o:ic-~ .~s nriEC-i~
pais: a baixa produtividade_ do sistema. ev!àew:.:· . ...:.t~~: :· .. ~.,.:~-r~~,:_.,, 
observadas, por repetêncía e evasão; o nível in.<;ati:..;f<>.tóó · . >.~ qn:.í i 
dade do ensino; as práticas de avaiiação eS<..:olar i.P·'cic·.::'~&.s, i :i~ 
clusive no que concerne às avalioç'Xs cxi.eF!a." ~~.u;~ aferir ') 
desempenho das escolas e do sistema; cesigualoo..::~ r. h e~.!'; .. oq•:r~r· '
daàe da oferta de _ensino entre redes. rcgi<"~.s-. l('C·M;ó.a:=.t.;s '1~C;;co <.t~: 

- -mcXistência de política e de comprometi!: ·~~:~ ··. ~ ,~;s; ;;-pmi;; .::~y,~ ~~ 
- questões do magistério; dcscontinuiJ_adc da;; poilü:.-~·s ·~u:.~:->/c· 

nais e insuficiente nível de sua institucic--TJaii:;.r.?.,,: ,,;:cl.' <: -~,) 

entre nfveis de governo; dispersão e iuefieit';i•::ir."n.2. ·-"('C'""··<i·~-:-- ~"
gestão de recursos destinados a investinl'.·l~<is r.tl.ta .:-~ ·• )-;.;::·,., 
sistéma c ram -:.rperar ~ maZlter as 'J:nid.;;~~., · ., :~ .~ 

Em resumo, conforme r:r,:;~ta~.~· · · ~ .. · ·:~n;:;: ~~~-

Edl!cac~n ~~<'r?.. T~:->5.- "n ;;,;.-;ter .. t (" .. :..\::;·~. ·-· .. ·:ln i!' 
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capacidade de associar o acesso, a permanência com -qualidade e prioridade à educação e promover a inclusão na sociedade dos mi
eqüidade para uma clientela afetada por piOfuD.das desigualdades lhôes de brasileiros marginalizados. permitindo-lhes o acesso a 
sociais". Essencialmente, oS pfincípais e grandes obstáculos com uma renda suficieiite. para que toda criança e jovem brasileiio~ 
que nos deparamos são: a região Nordeste. as zonas rurais. as po- possam freqüentar a escola de primeiro e segundo graus. Na base 
pulações de baixa renda e a clientela que ingressa precocemente na desse propósito. encontra-se a determinação de se levar a efeito. de 
força de trabalho, abandonando a escola. fato. um programa de redistribuição da renda. pois. soniente com a 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores. tenho até agora, basi- melhor dívisão da riqueza entre todos os brasileiros. é que a educa-
camente. anolado os grandes problemas da educação básica no ção deiXãi:á de Ser--privilégio da minoria âominante. Ao pr6xirno 
Brasil e exposto um diagnóstico sucinto de nossa--situação -educa- Governo caber<4 a.Ssinl. sUbstituir a prática -da- pOlítica da alienação 
ciona.l. Parece-me. conwdo. que seria de todo ronven.ienie que tra- e-ducacional que ora impera no Brasil. por uma politica que víse a 
tássemos de debater também sobre quais são as ações p:rí"oritárias a uma ação transforinadora C:apaz de incorporar à Nação os milhões 
implementar cOm o propósito de se solucionarem os problemas de brasileiros excluídos . 

. apontados. Oestarte, é oportuno que passemos a discutir sobre me- Evidentemente. as mudanças necessárias à umversalização 
tas a atingir no campo da educação básica. do ensino fundamental e de segundo grau no Brasil demandam a _ 

De plano. jUlgo indispensável a elevação da coberrura da participação dos poderes públicos e de toda a sociedade crvil. dos 
população em. idade escolar. proCurando. de fatO. atender aos di- educadores e nãõ-educadores. Dessa maneira. não se poderá alcan
versos dispositivos cOnstitucionais que buscam o desenvolvimento çar a universalização do ensino nos níveis referidos. s-e esta meta 
da educação brasileira. como os que dispõem sobre a igualdade de não for assumkfa por todos. se não for furnida Unià grande aliaD.Ça-
condições para o acesso e petmanênciã na esCOla: a graru.idade do entre todas as forças nacionais. 
ensino púb-lico em-estabelecimentos oficiais: -a extensão. por parte DoiS pontos devem ser coD.siderados nessa proJXJsta. de uni-
do Estado. da obrigatoriedade e gratuidade do_ ensi.tlo méctío; a versaliza.ção-do ensino. 
destinação ao setor. no m.ú:iii:i:lO: dos recursos fmânceiros de acordo - O primeiro díz respeito à aruaç..ão sobre a demanda. Deve-se 
com os percentuais estabelecidos:_ e a elaboração de planos nacio-- empreender. no Brasil. um esforço para a elevação do reconheci
Dais de educação que efetivanienie -cOi:úftizam à euadicação do memo da importâncía politica e estratégica da educação básica na 
analfabetismo, à universalização do atendimento es_colar, à melho- construção da ética· e da cidadanía e na condução de um desenvol
ria da qualidade do ensino. à formação pata o trabalho e à promo- vímento sustentado e socíalmente justo. 
ção humanística. científica e tecnológica do País. _ -A uniVerSa1J7ação Qa educação básica dependerá muito- da 

Temos de assegurar a melhoria do fluxo escolar. ieduzindo importância politica que lhe atribuírem a sociedade civil e o Esta-
as repetências. sobrerudo na 1 a e 5' séries. de modo a que os esru.- do. É. por isso. indispensável a Participação. no empreendimento. 
dantes possam concluir a escola fundamental com bom aproveita- âe todos__os movimentos organizados da sociedade. das assocíaçõ
mento. es de pais, das empresas e dos sindicatos. Igualmente. é imprescin-

Devemos também proporcionar ateoção"ililegral às crianças dível que os poderes públicos- Legislativo, Executivo e Judiciário 
e adolescentes carentes das áreas urbanas periféricas. oferecendo-___ - assegurem·o-rumprimento de todos os mandadOs constíru.éiónais 
lhes escolas que funcionem em tempo integral, ond_e. ao lado_ da e legais que garantam o alcance da meta. Além disso. não podem 
educação escolar. lhes sejam concedidos também programas de ser esquecidos os profissionais da educação. cuja valorizaçãO se-
saúde. cultura, esporte, creche. preparo para o ttabalho e desenvol- cial e profissional deve ser estabelecida. e cuja participação é m-:. 
vimento comunitário. substituível nos processos decisórios e de controle e avaliação do 

Outra meta será ampliar o atendimento de jovens e adultos d,esempenho do sistema. E. finalmente, devem ser citados os meios 
analfabetos e subescolarizados com idade superiOr a 14 anos. de de -comunicação de massa. sem os quais não haverá a possibilidade 
modo a oferecer-lhes oportt.midades de_ educação equivalente a. no de mobi_lização social em tornu da qualidade e da eqüidade da edu- _ 
mínimo. ao primeiro-grau. - cação básica. 

Por tím~ temos de ampliara rede de escolas técnicas e agro- - O segundo ponto a ser considerado na proposta de universa--
técmcas. de maneira a oferecer ios alunos de segundo grau" Oportu~ liza.ção: do ensirl6 báSico refere-se à ofen.a. Para tal. deve-se pro-
nidades de adquirirem formação técniCa especialízada. de aCordo mover o reordenamento do bioômio qualidade e eqüidade. 
com as necessidades do mercado de trabalho. Com o obje:tivo de buscando-se _novos padrões educacionais. compatibilizados com o 
profissionalizar os estudantes dos cursos de segundo grau. devem direito social de satisfação das necessidades OásicaS de-apreildiii-=-
ser previstas possibilidades de ampliação de sua duração e carga gem. De acordo com essa dimensão, a prioridade é o atendimento 
horária. para prepará-los para ocupações na indústria. comércio. à população em idade escOlar na educação básici," Com o objctivo 
agricultura e serviços. de eliminar-se o analfabetismo e a subescolarização de jovens e 

Julgo. Sr. Presidente. Sr"'s e ·s-rs. Seila.dores. que o maior de- 3dultos e de lhes permitir a vida em sociedade e os meios para pro-
safio que o Brasil terá de enfrentar no setoreducacional refere-se à gredir no trabalho e n_os estudos posteriores. Para ta.nio. destacam
solução do velho dilema qualidade-eqüidade. EsSe desafio esbarra se as seguintes ações: estabelecimento de padrões básicos para a 
na questão de levar à escola e de nela manter um grande eç>ntin- rede pública, ftxação dos conteúdos- mínimOs determinados pela 
gente de pessoas carentes _e na questão da existência e da correta Consti'O.lição, valorização do magistério, deserivo1vimento de no
destinação dos recursos fihanceli'ÕS na qUantidade suficiente para o _vos p"adrões de gestão educacional, estímulo às inOvações, elimi
alcance dessa meta.__ nação- das desigualdades educacionais, melhoria do acesso e da 

A meu ver. CSSJ!. meta é perl"eítameiu.t(j)oSSíVel de ser alcan- permanência escolar, sistematização da edUCã.ção coD.Unuada ae 
çada a médio prazo. Todavia sua conquista depende muito de uma jovens e adultos, equipamento das escolas com os meíos necessá~ 
sólida vontade política. guiada sobretudo pela determinaç.ão·de se rios ao ensino técnico. 
corngirem as iniqUidades sociais tão comuns na soc1edade brasi- - Além das citadas. muitas -outias ações de_verão ser imple-
leua. mentadas. 

Caberá. assim. ao próximo Governo agir com muita deter- ~staque-se. por exemplo. a da especificação de noyos con-
minação e competência no sentido de. verdadeiramente. confenr teúdos. E preciso que se proponham conteúdos nacionais que se-
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jar:: ,•.:;_p.a;.;e~ :..-~ ·.·'.1~ :• . , --:;-;- ~;-::- :;:~·-;;s aspectos universais e mo.- os riíveis de gastos f>Ublicos iti.DgidOii: no Imal da década de 
qoJe c._·,om:;m S('>eoa,"":·.c.~_;.~. ::.·.li~ ... .::ixa..."lao as .complementações cur- oitenta. aproximadamente 4,3 por·centO do Produto Interno Bruto. 
ricula.•e.."' c: c<C·,g.o_ .._.,:;_, .. T,,.,.,rL.~ .s.:._e-r:.c :"Cgional de ensino e das próprias No decorrer dos próximos dez anos, esses_ nív-eis deverão atingit:a, 
escolas. pelo menos. 5,5 por cento do PIB. A providência é urgente, por-

Rc~et~<>.· .. ~;,; <<: ... 1;·:~;-.- ~ !~'mn.iiaç.ãc de uma política de loD.go quanto. nos úfii.mos anos. houve sensíveis reduções nos il:lvesti
alcant.·c pru-a ,"l :i:a,g:s.c-:,;. cr::·lc:.vencio os três níveis de governo. mentos públicos no setor: as despesas na área, que representavam 
as instituJçõcs de '!r.s:n~--: supc..-ior. os sindicatos e as associações 13,1 por cento do total das despesas realizadas pela União em 
profsS:o."'lt.'.s. .:.:os 0' • . :..:n~ ·.Jrc;~. é~V~c.-m.lementc, pata a implementa- 1987 decresceram pan 10,6 por cento em-1988, 4,6 por cento em 
ção d~sa p--.;_:..•~;..<~ .. .:,.,.Jç·.,, .:-o,.;.<: 4-Wt.ac.as. ::r:.cdidas Jegisia~V!J.S e ad- 1989. 2,4 por cento em 1990, atingindo 42 porCento em 1991. 
minísi:<l:"-:..~,&:: ~~-~- a~ ·-·.:.·-~--::~cio cios c&ucadores. nos_ termos A segunda providência diz respeito à concessão de maior 
cons:ir.;ç:.onai.-5. :.:>.. .-:.ic:->~.·.,;~s·.~ ~.tf'i(;.<:C::e i estrU-turação de adequa· eficiência e eqüiôade aos processos de programação e gestão dOs 
dos p:ai<~•:> -:.t.c ..:...r".'.J':n: c:::- prt;>C"CSK: c:e formação dos profissionais recursos públiç_os, elíminançlo-se o desperdício e a superposição de 
de eju:::-zc.ê.c. -- ações. Essa medida requer fmne coonienação, por parte do :MEC, 

~~ :.:..;x.·-c.so;á:-:v. é.C.G~:<>.: -- :'07' .. t:! .. ;:occr- a gestão dos _serviços edu- d~_ programas de investiineiritoS e manutenção de responsabilidade 
cacioiJa~s ó:c (-;c-a ~:::<:..:.C:;:.;-.! ; a.rnpiia:-- s'lia :lutonom"íã. De grande de Estados e MuniciPios, exigiit.do-se comPromlssôs de awação 
signif:cadc sc<C: ~, ;:--~z;-:-,~ .. .l_.:;._G,z.s cc;npclências dos ·diversos ní- integrada, fundados em acordos prévios e convênios, com clara 
veis _da adnú::-.. :.>;.nlçJ.,~ ,~.:,;..;...:..c.....:r_;;:;: .. .í. i1-- _i.jníãç dcv~rã_o ser aUlOuídos _definição das responsabilidades das partes. 
papéis cc .:.ov::-:::.c:--w.ç--::t • .:: ; .. ::-:.Kr--"·ii-~0 -cia fomrulação_e avaliação das __ Os especialistas são unânimes ein reconhecer que. no Brã
;x);J,;.::-.as: "---~' .-~:.: .... ~ :.::.:;.- ;:"--- ~;..:, -;>.- :r.-:-.va::--Ces c àe apoio técnico e fi- - sil, se investe muito inal na educação. Menos da metade da despe
nar.cc;;:o f.'L<: ~· .,, ;-~ · · . ...:.:...--... ,_- _;, ~-,;::-ic..r.C.o pefo principio da eqüi- sa realizada no primeiro grau chega efetivamente à sala de aula. Q 
:iaC._c ::.~ ~:: .. ~: __ :~+_ ... .:--.. ~ . -:c.:~: .. ..f.i.~=-=A.O.S Estados e Municípios professor e ex-ministro José Goldemberg, quando à fi.-enie da Se~ 
do..-;;ri :;;;;,r:y·,.-- .- c;·.:·, ... - ·.._.:;;:; -- .;;.:;:,")~ :.:>.a-duais e Municipais de cretaria de_ Ciência e Tecnologia, costumava dizer. no c_as_o do en-
~;;ca..;Lo. ~-..): .:.:;::~~:::.;...,;._.:~.·:~;;-~~~~-.c cara.çterístlcas- i:egionais sino universitãrio~ qUe se pOderia cortar 30 pOr cento -ou-ina.is das 
~ iocü:>. despesas com ele realizadas. sem que ocorresse nenhuma perda em 

~!.· .,: .. . ··~ ,,. ·d· • ,::;--~-~...o. Sr . .Presidente. Srs. S~ ,su_a qu-alidade. E é exatamente este o nível de ensino que melhor é 
ü:at,,· .. ~,..~.·---~·-'· ..... ·.,..;::...~.:---c,--", .o:..-t:Sç;::.:;,:rai~çj~:.oj:Ó __ ç_q__nttjbuipara c.ontem_Qlad_o pelo_ MinistériO da Educação e do Desporto __ com o 
c cons.:.}.!~,; ~ -:;.c.; • .,-~~.:.:.;.;,;;,. , -i..;:~cii~o que. no Brasil._temOs O.e mãior volume de verbas orçamentárias destinadas ao setor educa
supera: a c;.c:n:. ::..::.-.:..'-i.(~ ... ;... .... ~~ (,_";r.:~'"1:Ü?..ar naS ri:J.â6S -do Governo cional. 
Fcó.eT<?.:. :-::--.:~::--,;~:~_·:--:;.:c·~..: ~-~~-:- :~~-:~ ?jc:.os megalõmanos em to~ Is§o pode_ ser facilmente- demçmstrado por simples análise 
dos os:,-.;;..: .._:.-c.~~ •.. -~-: .. ~c.::.;.,:::,j ~ü ·7-,,~o;-~e<;.. que se faça. por- exemplo, da Proposta Orçamentária para o presen-

~: ~,..._-.:. ;:;r ... <.. :..:. .. ....::.~· t.l.t .g:ut. .é ::. c~: ... üia.ação das desigualdades te ano, tendo em vista o Ministério da Educaç~o e do Desporto. 
cd:ul'a.l·,.·,,: •. :s. ;..;.;:;,_--,~ ......_.. -'~'~~:;u:::r :;;cc:a..J1smos d_c díscnmini"Ção-po- --- - Para consecução de seus objetivos, _o órgão conta com a 
sitrv<.. .... i-..~,--~.<...: ... ~·"'·::.:.~:~;.: ~-:::~~.s ~a.;s carentes. para Compensar previsão, segundo a proposta enviada ao Congresso Nacional pelo 
;:..s ._,.'...:.· ••.. ·v' .,,~....,--'· ...;: ..... .; . .ic.~ _..-:. p~_;rarr.iâ.!ão de_ insumQS _e Gov~.9 Federal, de 203356_ milhões de cruzeiros reais de abril de 
·;c:-; .--c • .;..;.,.;;. -~,; ....... ..-..- ..... u·-" :;..., • ..; • .<.. .:r.-~--ce.equahzarmos as oportU- f993~<:::0nsiderand0-se que, neste montante. estãO induídos 
;:::c:·~--'...-."'- .;;•.. ~" : ; ' , __ . ..,.;,~'-"J~(... ?á-ã t.aitio. _seiã necessário 23.961 Dillhões de Cruzeiros reais de" ira.nsfexências para pagamen-
t.;UC c ~;..;.·. _,;;;;; : ~ ....... -:: ::-- ?•.;t",---.cr.<.c rc-;itícas que apeifii.ÇOem õs to de inatívoS e pensionis13..5, repi'eséntandO 11.78 por cento do to-
cri~~:-l,;:~ ::.~ .:.;.;$...,· ....... ,. _ .... ~-~;,w.,; .:.os Estados e Municípios, e tal, a dotação do :MinistériO da Educã"ção e do DesportO a 
c<.n--.ü:-.uv ::. ~ .:..,.:,~ .c.,:. __ : .,. ,..;........ ..;:.;:~~::: o ?RONAJCA- Programa considerar é de 179399 milhões de Cruzeiros de abril de 1993. 
;"\a.:.:::-';:!~ :........ . -...... ~.,..:<. • ..; •• _---.:-·.;...~ ... ---~-'t...:..ç:t._..::: "-O Ado~escente, ~~an~ De forma agregada. a participação das diversas unidades no 
éo C/\._,_:;.- .:.;--;: :~~:.~--' ·.: ,~--- ,,_ :z:--...:.::.:cs co Pais. Como é sabido~-0 Oi'Çamento do Ministério da Educação e do Desporto para 1994, 
PRONt...iC., 6 ..:::~ .. c.)_;:··:,:.-m:-;._,:;e ~-it"Ufesa <4_6-i.ança e do ã.do- em valoreS ProPostos e proporcionalmente, é a seguinte; a da Ad· 
lesccnt~'- '~ !:··--·.o: .. :.:. ~-•~ -.... : "'-!:.....:e :! ao oferecimento de~ creche, miniStração Díreta-- 20.136 milhões de cruzeiros reais, ou 9.90 
pré....,;:~,.)~.-.: ...... -;....---;·~,:,,~·-~..:_. ;..:7;r:c .• 47.Cr._çciu~ção para 9 traba- por cento; a das Entidad~ Supervi_sionadas -183.230 milhões. ou 
1.1o. 2:::--:::..: -,~-.''·:· .• .:..~~_,.""":..:~~"--- ~ -90,10 por cento. 

_;:.-~a.;-.~.,;:~:,(;.~.:;.,."" ........ ~-..: ~v.:.:.rw:nosinstit.uc.ion_~zar os pro- DiScriminadamente, os valores em cruzeiros reais de abril 
gramliS z ~t;!,;:l:: ~---~ ..:~·, ; ... .J_~: .;_:.:;; -~'~.::.j:;uada, visanqo, s_2bretudo, à de 1993 e os percentuais relativOs_ à Administtação D~ta são os· 
reili.:~·.ão ;.;,) .;::,~ -- <L.:b_·_ • __ c,-x..(:s_~aiores_de 14 anos e à que se segueQJ.: 
elevação (.C.• :. ·.:. -~ ~ ~ -~~----: (,;_âs jOvem: e &dultos subes~ -:: :MEC-:- 19.673 milhões. ou 9,6 por cento; 
i:1ri:a-L~~- ~~.B- -;.·,:.·,;orão envolver, em sua - Demais órgãos ...... ---463. milhões. ou 0.23 porcento . 
...... 1, -.;; ...... ,..,.~, :...:..:.a;,s c municipãls oe ensi- Da Inesma forma. os valores- e os percentuaiS referentes às 
:·.:.:. L~ ··--·"'---:~ .... :;.;o,:,,; """·· ~ .. - ... .-.":_-~ ~ ~&r.;lação proflssíõnal. as or~- Entidades SiiperViS:ionadas são os seguúites: 
g~.,_~,'.:.~ ;;;-- ~~·.:;_, .... .,;, · ;-, : t :.~c..;:~ ·Juiida.des de trabalhadores _e _ ,---:-- Es_colas~Técnicas- 10.011 milhões, ou 4,92 por cento; 
?a~·•;;:::..:s. _; .. > ~-·.:( • ~.:. • c ..... ~~'~ _ __,..~-g. __ sistemas ~~_p.tralizados,_ :- CEFET- 2.645 milhões; ou 1.,30 por cento; 
com a..---::,p.'-- ,'._-..,.,: '· ....... , _.:.. · ..... ~ _,_· __ ;:<>...;..; .. ~.:..dusivC de tempo- e fo- .:... -Universidades e Instituições- de Ensino S_uperior -
cal . .__;_or...: ~: •. ..;; .. -.... :...~·-- ~ ... :.... .... ~~.;,r.;.e.-~----u::..:; .:ic tclcducação. _- 106.48_8 milhões; o_u_52,39 por cento; 

S·::. ~;~;· .. .;; . .....: . .... :-s- ~ .:i-:s. S~Corcs. -no rol das metas até -CAPES- 3.252-milbões; ou 1.60 porcento; 
ag.Jra cr.:.'1:c:.:::.~~- ;;ii,; ----,~, ... nc<> ~:...~&de incluir a que diz respeito - Fundação Joaquim Nabuco - 367 milhões, ou O, 18 por 
à ~--c~s:r..:.:..::~._:;'~ •.•. :, _·.- ... ~~..:··:.:.;::;,:.,;:-;. c.c s:.s:.ema de fmanciamCnto centO:_ -
da cc.;;:a:o:,~_.:,; :x· .... ~:::...· :~. "'""Fundação Roquete Pinto- 857_milhões. ou _0.42 por cen-

.. '.. :::-:.:1:..::::-.-...... :-.. :..:; . .-; .... ,~:.:.:.:.;;;.· . ..:.. ;,:o-:--:ccrncnte ao mcremento dos 
gas<:~s --~·:.. .. ~-· · .. _, ••. '-"-·. ~~;.,;.~ :,;c.,:-::ici.o. ~e ª-çorsi<,?_com técni-

to; 
-FUNDES?- 1.146 milhQ<:s. ou 0.56 por cento; 
- FAE- 27.514milhões. ou !3.53 porcento; 
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- FHDE- 29.111 milbf:>e::o, ou 14,31 por cento; 
· ()utros- 1.839 milhõeS. ou 0,90 porcerito. 

Ür"'lél. <má!is~ ainda que sucinta da distribuição oiçamentária
Jn_ :-.:inis~m-;o--cia Educação e_ do Desporto evidencia, de imediato, 
-•s :<;:ef:.:J::1:{~.~; cc:tcJusões: 

·· Conside:ando-se. como já destaquei há pouco, que, no 
mo~:tante de 203366 mi1bões- db cruzC:irós reais. eslão Incluídos 
~ ~.wn TT1 :n·_;õ.::s dz cruzeiros reais de transferências -para j>agarrien

~ ::-,;::. í:·."'t's-c ·p-::ns·onlsfu.s. a dotação do Ministério da EducaÇão 
:, d0 Ç ;,_c:~-,rto é de 179.3g9 milhões de cruzeiros reaíS.-

C~te;a.>1do.-~ os va1ores destinados a cada unidade orça
~il-?T11:Í.:ria. tem-se que o ensino superior é o grande detentor dos~
•::;rso~ fed.c\ais nat2. a educação. Com efeito. a ele ·são destinadOS. 
r.~pror.osta. 5Í.36 oor çentó_dQ _tõtal .dos recu~os do MEC, e 
5K! : ~r ccnl.o dos recursos previstos para as entidades supervi~ 
:::~on<:~das. 

(~~~ c:Jsino fundamental não são-destinados mais que 29 por 
·:~mo dos recu::-sos do Ministério. dos quais. como se sabe_a partir 
~~~ t:ma a.rtálise mais detalhada da propOsta orçamentária. 54 por 
ceJ~IP são ~oveniente::> da Contribuição Social do Sa1ário-Educa
'·-'~" c . () oor cento do FINSOCIAL. aplica5los por intermédio do 
:-~·•.mf.i0 ~.J:;.ci-.)nal de DesenvolvimentO da EducaçãO e· da Fundação 
de Assist;;"ncia ao Estudante. Esclareça~ se. contud_o, que, apesar de 
~ C·.lns~!\l:idi.o Federal. em seu art: 212, caracterizar as contribui
~---'<'"~ ~--~;.._ Mmo fOntCs adiciona:íS:-ae fuiani::iamento do ensino 
."! 1;1: •• , .. -:; .. :,.~ nr: vçrd.aàe. vêm sendo utiljzadas corno principal 
···:)rJ\e d~ <-<.!;t"l!:> ao ensino fundamental público.- - - -

; á •; ensmo :nédio conta apenas _com cerca de 7 por Cento 
----d:)s rer:l!ry:;ns de MEC, distribuídos entre o .custeio das Escolas 

i"écrücas c Agrotécnicas Federais e o Programa de Expansão c 
.·,ic.:i"l0!"!2. de' F.nsi.no Técnico. 

-:::-,.-_. in-o]ewe::ta.~·ão de seus programas _e-projetos;~a educa
.-~~' cPn!'! ~_-,~-- ~ yincu!ação de 1_8 por cento da receit.ã líquida de 
·,..,...,,...,_~~~"; , ...,,, ·o "t"71'j <Jc!crmina a Constifuiçâõ Federal no art. 212. 
.• ,,_io rrn!'-.';>'•~. 1):::gund'1 t> PL Z3, é-pouco suj>eiíórâ-.162 bilhões 
::1,': r.:n1:.r.t:im~ re.;,·~de abril de 1993,cabendo ao MEC. aproxhnada
~,:t·:~:-c. ~-ou~.'1t!a d~ 1 26 de bilhões de cruzeirOs~ reaiS, ·oo-77 ,87 por 

Fss.~s r •. cursos. destinados ã manutenção e desenvolvimento 
dn enshm. enco~tram~se distribuídos. em cruzeiros reais de abril 
ck-:993. pcr~~·segúinteS p'rogran'lâs, em Valores arredondados: 

-· A.dminlstração -'-7,6 bilhões (4~71 por cento); 
·· Cif-?'!ç::~ c Tecnologia ....:-2,5 bilhões (l ,55 __ por cento); 
- Dcf::-s.a Terrestre- 867 milhões (0,53 porcento); 
· í:.ns~n:··: 'up.damental- 2,Jbilhões (lAS porcento); 

- E1"1~->;n~) Médio- 11.5 bilhôes (7,13 JXrr cento); 
-· Ensin0 -superior:... 77,5 bilhões (47,8 pôr cento); -
- Saúdc/Sanea!ncn.to -27,6 bilhões (17,04 porcento): 
·- Pr~)·;.;:·;ão ao"Trahãlhador- I ;7 bilhão (1,"05 Por cento); 
-Previdência- 28.7 hilhões (17.73 por cento): 

- l)ei'7~is. prog.mmas- 1.5 bilhão (0.97 porcento). 
::;;. 

1.>;-e~:àentc, S-t"s e Srs. Senadores, consideradas as distor
'·. :-~.:,-(!lle a.::~h<~: de apresentar-lhes com base_t!_a proposta orçamen
:f:=.•:>. ;·c;;; .. :Y? .::. 1994, passemos à análise da evolução da despesa 
~·eali'-"'ct~ ~o ·"'Zriado de 1990 a 1993. comparando, ano a ano, os 
:.;~::·;;~:i;; r.:--t~g:'2..ma..<> na função educação. Com base em valores 

'l'::J<l1S a~~~.:ii':J.Jos mensalmente pelo dólar médiõ: 
O ooí•:_;<> _que- fa...-eT!JOS evidenciará também graves distorçõ-

1:-'i ~:-~r:,·~::-si-a'"'!do s:ob':'etudo a primazia do ensino superior, que, 
<'!.pe'>ar de te< ~jdQ u_ro___recu_o nas despesas realizadas nos três pri
r:~';l.i~:~ a"~~:s c.o'1.o;:id.e:-ados. praúc.ailierlte :rii.omor.C em 1993: os va
~un.~::. <.:c 1990A enquanto as_ despesas do ensino fundamental 
tl::;t::!l::::.:: :J-;: !ongo do periodo, não tendo tido seque~ um incre· 

mento de 50 por cento. Situação píor é a do ensino médio, que 
chegou ao ano de 1993 com um montante de despesas realizadas 
inferi o ião de 1990. As despesas com o ensino superior significa
ram quase sempre aproximadamente dois terços do total dos recur~ 
-sos~ Eis. Srs. Senadores, o montante das despesas por programa~ 

- quanto ao ensino fundamental, as despesas realizadas fo-
ram de 870,8 milhõe-s de aólãreS em 1990, e de 1 ,2 bilhão de dóla
reS--em 1991, o que representa uin acréscimo de Cerca de 42 por 
cento~ No entanto. em !992; as-despesas decresceram para 905,6 
milhões de dólares, o qu_e_ significa um-decréscimo de ce_rca de TI 
por cento em relação ao ano anterior. Em 1993, o volume de des-

- pesas retornou ao patamar de 1.2 bilhão de dólares. com uma recu-
- peração,-em relação a 1992. de 38 por cento.- - -

- em relação ao ensino médio, o volume de despesas em 
1990 foi de 406 milhões de dólares. Em 1991. foi i:eduzido para 
362,5 milhões de dólares; d~crescendO 10.75 por cerito: Em 1992, 
foi-de 217.9 milhões de dólares. com nova queda, desta vez de 
39,8 por cento em relação ao ano anterior. Em 1993. notou-se ~ma 
recuperação em relação a 1992 (75 por cento). tendo as__ despesas 
alcançado 451 milhões de _dólares. importância pouco sUperior às 
despesas realizadas em 1 99(}. 

- com referência ao ensino superior, a evolução das despe
sas realizadas deu-se da seguinte forma: 2.8" bilhões de dólares em 
1990: 1.8 bilhão em 1991. com uma queda de cerca de 32 por cen
to: 1,5 bilhão de dólares em 1992, com nova queda de 19,7 por 
cento em relação ao ano anterior, e 23 bilhõ_es de .dólares em 
1993. com um ganho de 54,8 por cento em relação a 1992, notan~ 
do-Se uma recuperação para um patamar não muito distante do ilí
vel alcançado em 1990: 

- relativamente à proposta para 1994, seus valores atualiza
dÓS, ·cOnfÕrrite eStabelecido na Medida Provisória 566/94. são os 
seguintes: 13 bilhão de reais para o enslno fundamental (ganho de 
7.6 por cento em relação ao ano :ãnteriõr): 45r,4 milhões de reais 
para o ensino médio (ganho de 183 por cento em relação ao ano 
·de 1993: e I.9 bilhão de reais para o ensino superiOr (queda de 
15,6 por cento em relação ao ano anterior). -- - --
- Os números--que lhes apresentei, Sr. Presidente, STS. Sena

dores. colocam em evtdência_, sobretudo, a perversidade presente 
nos gastos públicos feitos nO setOi- educacional. que. de maneira 
flagrante, contemplam o ensino,supcrior, em detrimento dos de
mais níveis de ensino. 

Essa distorção, aliás, tem sido objeto de c;l.enúncias de_ çl.iyer~ 
sas autoridades educacionais brasileiras. de políticos e de órgãos 
públicos. O próprio Tribunal de Contas da União, por ex-emplo, 
tem comprovado e documentado essa perversão. 

Os dados relativos a esse fato, cOnforme constam de recente 
relatório do Exm0 Sr. Ministro Luciano Brandão. do TCU, merece~ 
ram. quando de sua divulgação, grande destaque na imprensa bra~ 
sileira. O Jornal do BrasiL em sua edição de 22 de junho jltirno, 
dedicou-lhe o editorial. 

Segundo o pcri(idico pôs em evidência c demonstrou com 
ba<>e no relatório do TCU, "a. política educacional do País trarisfor
mou-se num mecanismo de transferência de renda das camadas 
mais pobres para as mais ricas. Nada menos de que dois terços dos 
recursos públicos destinados ao sctor educacional- segundo o edi~ 
torial- são gastoS com as univeTSidades. onde pelo menos 50 por 
cento dos C::itudantes têm renda familiar superior a 30 saláiios iní
núnos. Enquanto isso. as escolas de I 0 • grau atendem a II mi_lhõe.~ 
de crianças. cuja renda familiar está entre um quarto de salário e 
um salário mínimo". 
- É -e~idente q~c es~s distorçõCs comprometem- qu~lqUer 

mudança mais profunda em nosso sistema de ensino. 
Parece absu_rdo. mas o Brasil está gast3!1do com os alunos 
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de suas universidades, c.?nforme consta do editorial do "Jornal do 
Brasil, mais do que muitos países desenvolvidos. Enquanto g3sta
mos 8.804 dólares por ano- com cada aluno universitário. a Alema
nha gasta 5.9()(J d6lares, a Ing!ater.'a, 5.100 dólares:_ e _o Canadá._ 
3.975 dólares. ~ • 

Uma das razões do alto _custo do aluno univerSitáriO brasi
leiro ê o riúri:tero de professores por alunos. Em nossas úniversida
des, há um professor para cada 6.45 alunos, ao passo que a 
universidade americana tem -IS e a frãncesa 23 para cadi-Profes.-
sor. 

. Segundo. ameia, o editorial. a conclusão do _ ~_lat6rio _ 4o 
Exm0 Sr. Ministro do TCU, Luciano Brandão é qu"e "aloca1tdo 3 
por cento do PIB para educar a camada mais abastada da popula
ção, o Brasil condena o fuOJro de toda a nova geração de crian· 
ças". 

A propóSito desse priVilégio que está sendo concedido às 
elites brasileiras. desejo trazer à coiãção o art. 60 ·ao Ato das Dis
posições Constitucionais Transítórias. (pie -deiemiina (jue, nos dez 
primeiros anos da pronrulgação da Constituiçãó", o Póder Público 
desenvolverá esforços. com a mobilização de todos os setores or
ganizados da sociedade e com a aplicação de, pelo menos cinqüen
ta por cento dos recursos a que se refere o arL 212 da ConstitUição: 
para elimiriar ci anãlfabetiSmo e Unlvers3.Iizar o ensmo--ftmdamen
tal. 

Acima de tudo, eles demonsrram que a expansão educacional do 
Brasil ~ªo teve 011tro efeito s~o o ~~~~mt?ntar_ as -desigualdades 
sociais eril IiOsso País.. E por-issO, talvez. que a escola brasileira te~ 
nh_! d~ixado de ser emi:pentem~iite u~ instituição educacional 
para tomar-se um refeitóriO. OU não é, entãO-:- verdade, que, em 
nosso País, as famílias de renda mais baixa envíain os- filhOs á es
cOla antes em busca de _alimentação do que de educação'? Enquan
to isso, Srs. Senadores, os recursos públicos são destiÍlad.Os às 
escolas das elites, princípalmente às universidades. Na verdade, 
Sr. Presidente, a distribuição· dos recursos públicos é feita de acor
do corp. a política d_~ clientela, que privilegia os grupos que man
têm um relacionamento especial com o poder público.-

Esse é,_ aliáS. um vício presente não só no âmbito federal. 
mas em todas as demais esferas da adffiiriístração públicã brasilei
ra. Na Bahia. ele também está presente, confonne demonstrarei a 
seguir com o péssimo de"sempenhO dO siStema educacional does
tado, denúncia que_ nãÕ poSSo deíxar de fazer antes de concluir 
meu prOnunciamento. - -

Louvo-me em reportagem publicada na Tribuna da Bahia, 
\ie 3 de abril último. de responsabilidade de V anda Amorim, inti
tulada Números desmontam a farsa da educação na Bahia. 

Segundo a autora da reportagem, _a Bahia, nos últimos anos, 
incorporou ao seu currkulo também -o tiTulo de campeã do analfa
betismo. apesar da propaganda oficial pretender demonstrar efi-

Como se sabe, o art. 212 estabelece que a Uníão deve apli- Ciencia do Governo no setor. 
car. anualmente. nunca menos de dezoito por ceilt6 da receita-re- SãO, porém. Os riúmeros qtie deiD.onst:riim O caos que-reina 
suJtante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. no sistema educacional baiano. Segundo a reportageni. '1este ano, 

Apesar da exigência constante do art. 60 antes mencionado. mais de 650 mil alunos ficaram fora das salas de aula. faltam oito 
tem sido constantemente denunciado que o Gbvetiio Fedecil não o mil professores e 22 mil funcionáriOS de apoio téciiic6 nos qllãdros 
está cumprindo. isto "é. não vem aplicando os nove por cento dare- da Secretaria de Educação, que foram substituídos por três mil es
ceita resultante de impostos ila eliminação do analfabetismo e na tagiâiios". Ao Jãdo de tOOa essa_ carência, no entantO. superabun-
universalização_ do _enSinO lunaamental. Segundo o TCU, o Per- dam no Estado as obras de construção e reconstrução de salas de 
centual aplicado, nos últimos anos, não tem ido além de 4 a 4.2~ aula. inlcíativas suspeitas de serein executadas principalmente para 

Conforme esclarecem os especialistas em educação. essas ajudarem as empreiteiras. 
distorções nOs investimentos feitos no setor eStão éoritribuindo O que niais clama aos céuS é que os recursOs fmanceiros 
para l.J.UC não haja a desejada promoção social da população e a não estão sendo canalizados para a solução dos grandes problemas 
conseqüente redução das graves desigualdades sociais existentes educacionais. que vêm sendo aCumulados ao longo dos últimos 
no País. Na verdade, nosso sistema educacional não está conduzi:n- governos. Atualmente. por causa das omissões governamentais. 
do nem à expansãoeconômica nem ao desenvolvimento SOCial. existem na Bahia 50 pOr cento âe analfabetos de 15 anos a--mais, 

Isso é facilmente comprovávei se compararmos o desempc- sendo que. na zona rural, o percentual é de 72 por cento para a 
nho brasileiro com o de um pais recentemente industrializado. a mesma faiXa etária. Não bastasse isso. temos na Bahia um índice 
Coréia do Sul: enquanto neste Pais. em 1986. apenas 7.5 por c-ento estratosférico de evasão escolar. Dos 700 mil alunos que ingressa--
da mão-de-obra masculina se .mantíitham em nível elementar. no ram na pnmeira série em 1980, apenas 77 mil alcançaram a oitava 
Bmsil de 19&5._er2'm 61 por cento os que tinham. no máximo. edu· série em 1987. A evasão e a repétêiicía- foram responsáveíS- pCfo 
cação primária. Já no que concerne ao ensino médio', tCm--se-qüc a fracasso escolar de 90 por Cento deles. - --
tão festejada expansão escolar brasileira signifiéou um aumento de Quanto ao número de crianças na-faixa ~1á.rja de sete a 14 
16porccntopara39porcentodosjovensmatiiculadosnessenível anos que se encontram fora da sala de aula na Sabia, elas totali-
dc ensmo. entre 1965 e 1987. Já na Coréia do Sul, esse aumento zarn. no corrente ano. 650. mil, sendo 220 mif somenie em Salva-
j~,_i de 35 por c~nlo para 94 por cento entre 1965_ e J985.-QUiUltO -Gor. Esta é uma denúncia feita pelo jornal Tribu!Ja da- B8hia, que, 
ao.c, palscs. de renda média. no mesmo pcriodo, o_ aumento foi de em 3 de março passado. publicou reportagem intitulada Estudo 
26 por cento para 54-porcento. -- --- - - prova falta de educação, em qUe. além dessa. apresenta a infor-

Quanto à promoção social - reitero-. a educação-biisilCira mação~ âe que o Governo baiãno tem aplicado, no ensino básico, 
. _nãn tem sido. infelizmente. um fator-quc a tem favorecido. A evj. rilenoi de dez por cento das verbas destinãdas à educação. I\rao 

dêm·1a disso é dada. sobretudo, pela constatação de_que. no Brasil. bastasse isso. os recursos aplicados pelo Governo da Babia., além 
as gerações se estão sucedendo sem que haja progresso_ de status. de estarem sendo reduzidos. estão abaixo da exigência constltucio-
Esscs dados. mfeli7.mcnte, comprovã!n -o que estou declarando: em nal. --
!973. 47.1 por çcnfo dos filhos apresentavam situação econômica. Sr. Presíderite, Sr"s e SrS. Senadores, chego ao fmal de meu 
melhor que a dos pais, contra 39,9 por cento em 1982. Em 1973, pronunciamento. À oportunidade, reitero que é inaceitável odes-
41.6 por cento dos filhos tinham situação igual à dos_ pais. contra -caso com que a educação é tratada rio Brasil. Não hODvesse cente-
32.4 por cento em 1982. Situação inferior à dos pais, eni 1973. era nas ·ae ãrgumentos que justificassem a PJioriôade que se deve-
a de 11.3 por cento dos filh-os. Eln 1982._ess_e_ percenlllal creSceu conferir à educação. apelo parn um-único que, pOr certo, poderá 
para 27,6 por cento. sensibilizar a elite brasileira no sentidO de repartir com os excluí-

Qual é a grande revelação desses dados. Srs. Senador~s? dos da Nação as possibQidades de aces_so ~ educação. Neste _final 
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de século, a educação tomou-se _condição essencial paia o desen
volvimento econômico de qualquer país. Atualmente, do ponto de 
vista estritamente OConômico, não existem mais a:s vantagens com- -
parativas de modelos mercantilistas baseados no uso intensivo de 
mão-de-obra barata e não qualificada. bem como no uso predatório 
de matérias-primas abundantes. Neste fim -de século, as formas de 
produção requerem habilidades técnicas superiores e inovações 
tecnológicas. As nações que não apresentarem essas habilidades. 
que são oriundas de alto grau de instrução de todo o seu povo. têm 
pouquíssimas possibilidades no quadro da competição iriteinacio
nal. 

Se não fOr tomada põr razões humanitárias, que seja. ao Die
nos. p:>r interesse comercial a decisão da elite brasileira de permi
tir o acesso ·de_ nosso povo aos níveis de escolaridade mínimos 
capazes de garantir, no próximo século, a continuidade do Brasil 
comonaçãoL 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Glagas Rodrignes)- Concedo a_ 

palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. . 
O SR. RONALDO ARAGÃO -(PMDB-RQ. Pronuncia o

seguinte discurso. ) -_Sr. Presidente, sn: e SrS. Senadores. o pleito 
de 15 de novembro. encerrado há poucos dias. demonstra. em de
terminados locais- e aqui me refrro ao meu Estado, Rondônia-. 
que a política, ao invés de ser feita em nível de debãtes, com a 
apresentação de planos, de programas, enveredou para o caminho 
dos ataques pessoais, das acusações levianas, das agressões ver
bais, chegando a um clima de tamanha graVidade que p.ós, que não 
éramos candidatos, ficamos abismados. Alguns candidatos, ao in
vés de apresentarem os seus planos e projetos, aquilo que o povo 
queria ouvir como solução para os problemas do Estado de Ron
dônia, utilizaram-se até de folhetins de a:cusa-ções as mais baixas 
possíveis. inimagináVeis~ -

Mas mesmo assim. Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o 
pleito no meu Estado, graças a Deus, terminou em paz. E terminou 
com a vitória de um jovem Prefeito de uma cidade do interior do 
Estado chamada Rolim. de Moura; um rapaz simples que tem a 
grande virtude de querer trabalhar, de querer acertar, de querer fa
zer um bom governo. Este-cidadão, Valdir Raupp de Matos. ini
ciou sua carreira política comO Vereador, tendo sido o_vereador 
mais votado do Município -de Cacoal em 1982; depois elegeu-se 
Prefeito do Município de Rolim de Moura JX>I duas vezes. Candi
datou-se em 1990, mas perdeu a eleição para o atual Governador 
do Estado. Agora, numa eleição a mai~ acirrada vista no Estado, 
este jovem candidato do PMDB. Valdir Raupp de Matos, ganha a 
eleição .com urna vitória até surpreendente. -

O_Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex.- um aparte? 
O SR. RONALDO ARAGÃO -Pois não. Onço o aparte 

de V. Ex•,nobre UderMauro Benevides. 
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Ronaldo Aiagão. 

anteontem, ocupei a tribuna do Senado _Federal para saudar os re
sultados do segundo turno _e, sobretudo. exaltar. de forma particu
larizada, a extraordinária perfonnance CUmprida pelo nosso 
Partido que elegeu, naquela ocasião, 6 Governadores que, soma
dos aos 3 remanescentes do primeiro turno, tOtalizavam 9 Gover
nadores, colocando, portanto, em evidência. a pujança das nossas 
hostes e. por outro lado, as responsabilidades que temos na condu
ção dos destinos de 9- unidades federativas. Naquela ocasião, por
tanto, saudei esse evento e fiz uma referência, também especial, ao 
noss_o companheiro Valdir Raupp que se elegeu GovernadOr do 
Estado que V. Ex• representa no Senado Federal. Enderecei ao seu 
gabinete, como Presidente do Diret6rio Regional do P:MDB na
quele Estado, na condição de Líder da Bancada ·no Senado, a ma
nifestação dos meus aplausos por aquela vitóiia ~eXpressiva e, 

naturalmente, renovo, neste instante, atiavés deste aparte, a minha 
saudação aos nossos companheiros ·de Rondônia que, com muita 
garra e muita disposição de luta, trabalharam, infatigav_elmente, 
com. V~ Ex• à frente, para a eleição de Valdir Ranpp como Goy_er
nador de Rondônia. Desejo, sinceramente, que ele efetue naquele 
Estado uma adminis~rnção próspera e fecunda, marcada por gran· 
des realizações em favor daquela Unidade da Federação. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço ao nobre Líder 
Mauro Benevides pelas palavras dirigidas ao novo Governador do 
Estado de Rondônia Valdir Raupp de Matos, porque sou Presiden
te do Diretóiio Regional do PMDB oo Estado, além de. desde o 
iníCio da carreira dess_e novo governador. ter tido certa responsabi
lidade porque sempre caminhamos juntos, embora tenhamos tido 
algumas divergências. maS divergências normais de todo processo 
político, boje superadas. 

De foiJDa que, hoje, com a responsabilidade de Senador da 
República e Presidente do Diretórío RegiOnal do P:MDB no Estado 
de Rondônia, tenho a obrigação de parabenizar o candídato que 
aCreditou. que lutoo e nã9 enveredou pela- política de baixo calão, 
de agressão. mas pela política da cÕncó:rdiã, da discussão maior 
daquilo que é um projeto de engrandecimerito e de resolução dos 
problemas do Estado de Rondônia. E quero parabenizar não s_6 o 
novo Governador de Rondônia, Sr. Valdir Raupp de Matos. mas 
todo o povo rondoniense pela escolha certa, correta desse jovem 
que tem um s6 objetivo: o de acertar, de trabalhar em prol daquela 
comunidade. 
_ Como dizia inicialmente, Sr. Presidente, a política, graças a

Deus, terminoU benl..-Não temünou como-em 90, com o: trágico as
sassinato do Senador O lavo Pires~ Felizmente. hoje, no ano de 94, 
a política no Estado terminou em paz. embora tenhamos ficado 
apreensivos Corii as agressões, coin OS ataqUes- feitos, à-S Vezes de 
forma leviana-. contra pessoas que nem estavam incluídas no pro
cesso, como foi o meu caso. Mas não relevo esses ataques porque 
estou acosnunado à lide política, ã dis_cussão; estou acosnnnado a 
sofrer agressões injustas dirigi~s a minha pessoa. Relevo_ tudo 
isso em beneficio do crescimento de Rondônia, para que meu Es
tado possa crescer e resolver seus graves problemas. E é o que a 
população espera do novo governante. 

Mesmo não sendo candidato a cargo eletivo, Sr. "Presidente, 
Srs. Senadores, fui alvo de agressões através de detel'llÜnada im
prensa que divulgou que fui cassado pelas umas. Não fui candida
to, mas se fosse, segundo o_, Vox Populi, teria sido eleito. 
Enquanto os candidatos eleitos a Senadores da República, no meu 
Estado, chegaram a 20% dos votos, eu, sem ser candidato, tinha 
14%. Não fazia JX>lítica. dizia que nãO ela candidato e na pesquisa 

_ feita pela Vox Populi tive 14% de intenção de voto com uma pro
jeção de alcançar 23%, ganhando de todos os outros que foram 
eleitos. Mas. mesmo assim- talvez porque a imprensa gosta muito 
de mim-, ela disse que fui cassado pelas umas. 

O Sr. Jacques Sü.va- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. RONALDO ARAGÃO- Concedo o aparte ao no

bre Senador Jacques Silva, com muito prazer. 
O Sr. Jacques Silva - Em primeiro, gostaria de cumpri

mentar V. Ex• pelo sucesso- obtido na condição de Presidente do 
Diretório Regional do PMDB e~ evidentemente, parabenizar o jo
vem Governador v aldir Rãupp - parece-me que foi sua segunda 
tentativa? -- - - -

O SR. RONALDO ARAGÃO- Justamente. 
O Sr. Jacques Silva - Desejo a S. Ex• todo sucesso. E, de 

resto. quero cumprimentar também os outros oito governadores do 
nosso partido, que maior número elegeu nessas eleições - foram 
nOve governadores. Que tOdOs tenham sucesso em suas â.dmfuis
trações. Em Goiás, o nosso partido teve uma vitória expressiva. 
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Elegemos dois Senadores, a maior bancada no Congresso Nacio- nos tennos do an. 174 do Regimento Interno. 
nal, e elegemos o __ candidato a_Gov~dm: d_e Goiás, Maguito VileR Na presente sessãO, en<?~u:se o prazo pãra-a apresentação 
la, com uma frente razoáveL A vitória em Goiás Toí Vã:Jorizada, de emeD.das ao Projeto de Lei da Câmara n° 84194 (n° 1.888/91. na 
sobreOJdo, porque tivemos como-adversária na camp~a a Depu- CaSa de origem), que regulamenta o § 3°-do art. 226 da Constitiii
tada Lúcia Vânia do PP, que é uma pessoa bastante amante. do ção Federal. 
mellior quilate politico. De modo que nossa vitória- em Goiás fot-: -- q refel]do PrOjeto não recebeu emendaS.: A mátêlia-será iD_:- - --_ 
valorizada pela concorrente que tivemos. Cumprimento V. Ex"- e=- cluída em Ordem do Dia oportunamente. 
lamento que não tenha si-do candidatQ para, dessa tribuna, conti- O SR. PRESIDENTE (OJ.agas Rodrigues) -_Nada mais 
nuar defendendo os interesses de Rondônia. CcitainCnte--v.- EX• havendo a tratar. a Presidência vai encerrnr os trã.balhos.-designan-
voltará na primeira oporturiidade. É o que todos desejamos. do _para a _sessão ordinári~ de segunda-feira a seguinte_ 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agiadeço ·o aparte de V. 
Ex'". Veja que mesmo sem ser carididato. sem fazer éampã:nhã. nem 
propaganda política, disseram que fuí cassado pelas umas.- E as 
pesquisas me colocavam como se fosse candidato e eleito. -

Mas elegi minha esposa deputada es[adual. Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, para demonstrar que a pesquisa do Vox POPUli e a
do GALLUP eram verdadeiras. Ela foi eleita e usou só o meu 
nome. 

Nessa condição de não-candidato - _e não o fuí"porquC não 
quis, acreditei que deveria dar atenção aos meus afazeres particu
lares - indiquei minha esposa. Ela é uma batalhadora e foT efeita 
no Estado de Rondônia coril ·uma vOfu.çãó expressiva, con.<iíderan
do-sc o número de eleitores. 

Portanto. Sr. Presidente e Srs. Senadores. nesta hora, dou o 
meu testemunho. os meus parabéns ao Estado de Rondônia e ao · 
seu povo pela escolha feita. Uma vitória jamais vista naquele Esta- -
do: com 438 mil eleitores, o' novo goVeriiador teve úina difei-eri.ça 
de 104 mil votos. O povo quis mudar com o objetivo de encontrar 
a saída para o desenvolvimento, para o crescímcnto do Estado. 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROffiTO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

art. 375, Vill. do Regimento Interno) 

V Oiaçao, em turno li nico, do Projeto de DeCretO Legislattvo 
n• 44. de 1993 (n• 250'93. na Câman!dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda.. para 

· explorar setviço de radiodifusão -sonora em freqüênciã. modulada 
na cidade de _Lajeado, Estado do _Rio Grande do Sul, tendo 

- -· Pareceres. prOferidos em .Pleilário. eM substituição à ca-nifs
são de Educação: 

- I 0 pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando. favo. 
rável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernenteS ~ PT5?IJO.Sição. 

O governador eleito pregou a concórdia, 9 chamamento a -2-
todos para resolver os problemas do Estado. sem discriminar nin· PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45. DE 1993 
guém ou agredir adversários. porque éntendemos que, no processo (Incluído em Ordeni do Dia, nos termos do-
democrático, as Contradições e- a discii:sSãó--dc propostas de gover- art. 375. Vill. do Regimento Interno) 

no são importantes. Não pode haver democracia .sem diferença de Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
op~ão._po~ue;· nesse .cas~, pass~- a h~ ver~ unani~W:ae _- ~ esla::, no 45, de 1993 (no 253/93, na Câri:J.ara dos Députâdos). ·que aprova -
alguemjí. disse, é bumce. E prectso que haja oposrçao para que os _ o _ato_ qUe renOva a concessão outorgada à Rádio Capinzal Uda. 
~o~~an:C~ ~rem ace~ melh~r. a fun d~ que pr~re?l ~~---para explorar serviço de radiodifUsão sonora em onda média na ci
n?Ir as dis~rçoes _que exz,stam n~s .seus govemos, fl9IS se_ tod~s dade de Capinzal. Estado de Santa Catarina. tendo 
~tsserem amém. sem sombra de dúvrda. teremos um governo apa- Pareceres •. proferidos em Plenário. em substituição à COmís-
hco. sem ~ção. " . . . _..___". _ ~ ___ são de Educação. 

HoJC. no_ ~stado_ de Rondem~, vamos mtc!ar uma _no~ a v1da, -lo pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando. favo-
u~ nova adnurustraç~o, que te~ a. frente .esse JOVem trab~lhador, rável ao projeto: 
seno; ~onesto. que. nao t~o duv~da. vai procurar solucionar os - 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
angustt

0
an Etes Jl!'dobhle~ existentes._- . _ - pela regularidade dos a tos e_ procedimentos concernentes à propo-

sta o OJC procura conseguir recursos para o tão espera- s·ç-
0 

do desenvolvimento, gerando empregos e dando melliores condi-
1 

a · 
ç-ões de vida à população nos setores da agricultura. educaçiio. 
saúde e segurança, que também é om caos naquele Estado. 

Portanto, Sr. Presidente, fiCam Iegisiradas estaS considera
ções a respeito da eleição do candidato do PMDB Valdir Raupp. 
Levo ao conhectrnento desta Casa e do Brasil que. a partir de 1° de 
janeiro. o Estado de Rondônia, S!!m soinbra de dúvida, terá à frente 
de seus destinos-uma nova mentalidade: a menlalidade do progres
so. do desenvolvtmcnto, da concórdia e da justiça social. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.: . .. 
Carlos Patr.ocínio- Césai Dias- Gilberto Miranda - Hum-

berto Lucena- João França- José Fogaça- Júlio Campos- Juta
hy JIAagalhães --Lavoisier Maia - Magno l}acclar- rvfarluce Pinto ·· 
- Mauricio Coriêa- Miuro Benevides - Moira Filho - Rachid-
Saldanha Derzi- Rcginaldo Duarte- Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
dispensa. na presente se::;são, o periodo destinado à Ordem do Dia, 

-3-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 46, DE 1993 

(friCluídá em Ordem do Dia, os-iermos do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 46, de_l993 (n° 248/93, na Câmara dOs Deputados), que 
aprova o ato ·que renova a permissão outorgada à Rádio Frater
nidade 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: 

-_r pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco. 
favorável a_o projeto; _ . 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. rfos fennos do 
art. 375, Vffi, do Regimento Interno) 

Votação, em turno únlco--:--ao Projeto de Decreto Leg1sla~ 
tlvo·no 48, de 1993 (n° 264/93_, na Câmara dos Deputados), qiÚi: 
aprova o ato que renova a permissãO da Rádio Jornal do Brasil 
Ltda. para ex piorar serviço de radiodifusãO ·sonora em freqüên~ 
cia modulada na cidade do_Ri_o deJ_aneiro, Estado do Rio de Ja
neiro; tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello. cm substituição à_ConússãO-de Educação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentoS éoncementes à proposiÇãO:- - · · 

-5- -~ -- -
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIYO N" 49. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia~-Dos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tUrno único. do Projeto de Decreto L_egisla
tivo n<> 49. de 1993 (n° 273/93. na Câmara dos Deputados), que 
aprova· o ato _que renova a pexmissâo da_ Rádio Litoral Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fieqüência mo
dulada na cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário. cm substitUição à Comis
são de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. favo
, rá v c! ao projeto: 

- 2° pronunciamento: Relator: S_enador Ney Maranhão. 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
!)\ção. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVÓ N° 52, DE 1993 

"(Incluído cm Ordem do Dia. nos termos do 
art. 375:_ vm. do Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 52. de 1993 (nn 246793. na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio G-rande 
Lago- Ltda. para explorar serviço de_ radiodifuSãO sonora cm
onda média na cidade de Santa i lle-!Cna. Estado do Paraná. 
tendo 

--------

Pareceres favoráveis. proferidos cm Plenário. em substitui
ção à Comissãõ de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador_ Ney Mara
nhão~ 

- 2" pronunciamento: Relator: Senador Affonso Cama•
go. pela reb,>uiat"idadc__dos atcJs e procedimentos concernentes à 
propo~ição. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DI; 1993 

(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do 
art: 375. VIILdo Regimento Interno) 

Vota\·ão, cm turno único. do Projeto-de l)ccrcto Legislativo 
n° 55, de 199J'(n° 267/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a ccmccssão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos l..tda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de l'loriano. Estado do Piauí. tcitdo 

Pat"cccr favorável, profcridó cili Plenário. Relator: Se
nador Ney Mamnhão, cm subs(·uíÇ~O à·:-comissão de Edu-
cação. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 7. DE 1994 

(Incluído em Ordem do DÚ!, nOs teniios do 
art. 375, VIII, do Regimento Inte~o) 

Votação, em ttlmo __ único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 7~ de !994 (n" 308}93. na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda. 
para explorar seiViço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Timb6. Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em_Plenário, Relator: SenadOl 
Meira Filho. em substituiÇão à COmissão de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°9. DE 1994 

(lncluído_em Oidem do Dia:- OoStetmos do 
art. 375. VIII. do Regimento Iriterno) 

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 Santatém Estado do Parâ, tendo 

-Pal-ecer fãvorávei proferido im Plenàrio. Relatõi: Senador 
J?irccu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 10, DE 1994 

(Inclui~~-em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 315~ Yill. do~RegimeTito Interno) 

VQ[ação em turno único. do Projeto de Decreto ~.gislativo 
no l.O,_dc_ f994 _ _(n° 297/93, na Câinara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu1ada. 
com fins eXclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur
go. EstadÕ do Rio Gtande do SuJ. tendo 

Pareceres favoráveis, prOferidos cm Plenário. -em substitui
ção à Comissão de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador João França. favo
rá'{el ao projeto; 

- zu pronunciamento: Relator: Senador Mcírã Filho, pela 
rc.!:,•t!laridadc dos ~os e procedimentos concernentes à proposição. 

-li-
PROJETO DE DECRETQ LEGISLATIVO N" li, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
an.-375. vm. do Regini.e-Oto_Inten_IO) --

~gtação, em turno único. do-Projeto de Decreto Legislativo 
n" 11 ._de_l994 (n" 265/93. na Câmara dos Deputados). ·que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada ã S.A. Rádio Venles Ma
I'C._'i para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na- cidade de Fortaleza. Estado do_ Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Dirc.Cu Carneiro. em substituição à Comissão Qe Educação. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, em tuino único;- do Projeto de Decreto Legisla
tivo n" 12, de 1994 (n" 319/93;-ria Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pennissão à Fundação Cultural Cru
zeiro do Sul para executar serviço -de radiodifusão sonora, em 
freqüência modulada. na cidade de Sorocapa. Estado de São 
Paulo. teitdo - - - -
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Parecer favorável. proferido en:l Pl-enário. Relator: ~enad~r _ 
Meira Filho, em substituiÇão à- Coinissao de-Educação: .o .-

--10 pronunciamento: favorável ao projeto; 
--2° pronunciamento: pela regularidade dos ates e proce-

dimentos cOncernentes à proposição. - -

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 18. DE 1994 

(Incluído em Ordem dõ ()í.i, ilos· termm: do-
art. 375. VIU, do Regl11':ento Interno) 

Votação, em turno úniCo. do-Projeto de D_~creto -Legisla
tivo n° 18, de-1994 (n° 252/93: na Câmara do.s DCputadOs), que 

. aprova- o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Ara
guaia Ltda. para ex-plorar serviço de radiodifusão sonora_ e~ 
onda média na cidade de Araguaína, Estado do Tocantms, ten
do 

Parecer favorável, profCrido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Pa~oc~io, em substituição -à Comissão de Educaç20. - · 

-14-
PROJETO DE DECRETO [.EG!SLAT!VO N" 19. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nõs terr.nos do 
art. 375. VID. do Regimento lnte;-no) 

Votação, em tumo-linico, do Proj~to de Dectito L~gis~ 
lativo n° 19, de 1994 (n° 254/93. na Câmar2. dos DePutados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
Tocantins Ltda .• para explorar scrvtÇo de radiodifusão de 
sons e imagens (televtsão) na Cidade de Anápolis. Estado de 
Goiás, tendo 

Parecer favoriível, proferido em Plenário, Relator: Sem~dor 
Carlos Patrocínio, em substituição à Col"!".issa.O_dc EducaÇ3õ. 

-15-
PROJETO DE DECRETO LEGISLAI1VO N° 2.1, DE 1994 

(Em regime de Urgêncíã. nos termos der 
art. 375, Vill. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 23~ de 1994 (n° 327/93. na-Câmãra-doS Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada ft Rádio Monta
nhês de Botelbos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Bote lhos, Estado de Minas 
Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, relator: Senador 
Henrique Almeida, em substituição à CõmiisãO de Edue2çãO. 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEG!SLATIVCJ i>l0 24, DE 1994 

(Em rc_gimc de urgência. nos termos do-
art. 375. VID, do Regiincrüo ~tefuõ) -

Votação. em turno únicO, do Projeto de Decreto Legisla
ttvo n° 24. de 1994 (n° 328/93, na Câmara _dos Deputados). que 
aprova o alo que outorga permissão à Fundação de Ensino SuperiOr 
do Vale do Sapucaí para executar serviço de radiodifuSão sonoro.-em 
.freqüência modulada. com flilS -exclusivamer.te cduca!.ivos, na Cidade 
de Pouso Alegre. Estado de Minas Gerais~ tCD.do 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Sen~dor 
Luci di o Portela. em ~ bstituiçãO à Comissâo dC Educi:Ção.-

-17-. 
PROJETO DE DECRETO [.EGJSLJ\TiVO W 50, DE 1993 -

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 315~ VID. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úníco, do Projeto de Decreto LeSis
lativo n° 50. de 1993 (n° 177/93. na Câ.T-ara dcs Dcnutad0s). 

guc aprova o ato. que renova a oUÍorga deferida ao Sistema Nova 
Era-de Comunicação Ltda .. para exPlorar serviço de radiodifusão 
SQnora em õiiâa média na Cidade de Borrazópolis, Estado do Para

- ná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-18-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 62. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 375, VID. do Regimento Pl:temo) 

Discussão, em tuino único, do Projeto de D~cre.to Le
gíslativo no 62. de 1993 (n° 268/93. n-i Cãmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que ren_ova a concessão outorgada a 
Sociedade Rãdio Vila Real Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão-sonora em onda média na Cidade C= :::riibá. Es· 
tado de M~_to Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão 
_<;c Educação.) -- ---

·-!9-
·PROJETO DEDECRETnLEGISLATIVO ~64. DE 1993 

(Em regime de urgência, nos ~~os do . 
art. 375, VTII. do Regimento Interno) 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 64. de 1993 (n° 275/93, na Câmafa doS Deputados), qUe 
aProva o ato gue renova ã concessão outorgada à Sociedade RádiO 
Emissora Paranaense S/ A .. para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão), na Cí.ôã:"de d,e Londrina. Estã
do do _Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) · 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W69. DE !993. 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
---art. 375, vm. do Regimento Interno) 

-Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto Legislati· 
vo no- 69. de 1993 (n° 313/93, -:ná Câmara -dos DeputadOs). que 
aprova o ato que outorga permissão ã Rádio Mariana Ltda., para 
explorai serviço de radiodifusão sonora em frcqüênCia modu-lada 
na Cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. -(Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) - ---

-21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 8, DE 1993 

(Incluído ein Ordem do Dia, nos termos do 
art.37S. Vllj, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Proj_!:to de Decreto Legis· 
lativo n° 8, de 1994 (n° 303/93,_na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura 
de Paulo AfonsO Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqúência modulada na Cidade de Paulo Afonso, 
Estado _da Bahia (Dependend~ de parecer da ComissãO de 

· Educ85ã0~j 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 20, DE I994 

(lncJuído em Ordem do Dia, nos te-rmos do 
art. 375. vm. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úniCO, do Projeto dç Deçret_o L_egls
lativo n° 20, de 1994 (n° 266/93, na ·câmara dOS DCPUtados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede 
Nova Era de Radiodifusão Ltda .. atuililu:~nie-denominada Rede 
Fênix de ComuniCaçâo Ltda., para éxplorar- serviçO de radiodi
fusão sonora em freqUência rriodulªda -na Cidade de São José 
dos Pinhais, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Co-
missão de Educação.) -~ · - - - - - ·· 
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-23.-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA 11VO W 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem d_o Dia, nos teçnos do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) 

DiscusSãõ-;êffi turnõ UnlCo, do Projeto de Decreto Legis· 
lativo n°·21. de 1994 (n° 292/93. na Câm_ª~-Qos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da FM Rádio Inde
pendente de Arçoverde Ltda.. para explorar--serviço de radiodi
fusão_ sõnora em freqüência modulada na Cidade d_e_Ax:_çpyeufe, 
Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

- Min-istério .Púb~ico ~.'.União, que inclu,i a,s- Ça"tegorias funcio:-~ 
nais de Auxiliares de Transporte, Administrativo, de Vigilância 
e Anesanato no Nível de Assistente, e dá outras· providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição; Justiça e 
CidadaDia) 

-24-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVO.W!c6.DE 1994 

(Incluído_ em Ordem do D_ia nos termos do 
art. 375, VIII, parágrafo único. do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto LegiS-"" · 
lativo n° 26, de 1994 (n° 34419_3, na -câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Campos Dou
rados FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidadç de M~9-ianeira, Estado do 
Paraná. (Dependendo de parecer da Cornjssão de Edue:ação.) 

-25-o 
PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO N"39". DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
. art. 375~ VID, do Regúnento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Deçret_o Le~ 
gislativo n° 39, de _1994 (n° 7.,96/93, n_a Câmar_a dos Deputa_~ 
dos), que aprova o ato que QUtorga perinissão à Rádio Serra 
Negra FM Llda., para explorar serviço de radiodifusão sono~ 
ra em freqüência modu !ada na Cidade de Alterosa, Estado de 
Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.} · 

-26---
PROJETO DE LEI DACÂMARA W 124. DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336. ''b", do RegimentO Intefno) 

DiscUrso, eiii TUrnO único,- do Projeto de Lei da Câmara n° 
124, de 1994 (n° 4.672/94, na Casa de origém), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe s.obre a instituição do Sistema 
Nacional de Educação Tecnológica e dá outras providências. (De
pendendo de parecer da Cómi<>s.ãQ de Ed,ucação 1 ~ 

-27--
PROJETO DE LEIDA CÂMARA Norzs. DE 1994 

(Em regime de urgêricia, nos te-rmos ~do 
art. 336: "b". do Regimento Interno") 

DisGUrsO, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara 
n° 125, de 1994 (n° 4.468/94, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho. que altera a composição e a 
organização interna do Tril?unal Regional do TraQ_alho da g• 
RegiãO, êom-·sede _em Belém - PA, e dá outra~_ provídências~ 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania) 

- -28-
PROJETO DE LEIDA CÂMARá N'- f2ô DE 1994 

(Em -regime de urgêilcia, DO$ termoS do 
art. 336, ''b", do Regimerito Interno) 

Discussão, em tliriiO úniCd. do Projeto de Lei da Câmara n° 
126, de 1994 (n° 4.604/94, na Casa de origem). de iniciativa do 

-29-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3, DÊ) 994- _CN 

(Em regime de urgêricia, nos termos' do 
art.}3~.'''b", do Regimento lnt~o) 

_ _Qiscussio." ~ffl·.t~~Ç> únicQ.do Proj~t.oA_e Resolução n° 
1. de 1994- CN, que dispõe sobre a estrutpt;a, administrativa 
da Comissão Parlamentar Conjunta do _Mercosul. (Depend
endo de parecer da Comissão de Constituição. Justiça e-Ci
dadania) 

-30-
0FÍCIO W S772. DE 1994 

(Em regime de urgência, nos-teiniOs-âO 
art. 33_6, ''b", do Regimento Interno) 

Ofício n° S/72.-de 1994, do Seoho~ PresideÕ.te do Ban· 
co Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do 
GoVir:riO~do Estado de São Paulo. relativa ao pedido de 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São 
Paulo -:- LFTP. destilladas à liquidação·--de · precatóriõs judi-
ciais. (Dependendo de parecer da ComisS-ão ___ de Assuntõs 
Econômicos) - · 

-31-
PROJETO DE LEI DACÂMARAW28,DE f994 -

Discussão, em turno único do Projeto de Le1 da Câmara 0° _ 
28. de 1994 (0°3383/92. na Casa de origem), que acrescenta pará· 
grafo ao art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho - a .. T 
para declarar a inexistência de víncUlo emp-r-egatkio-entre a'i COO· 

peratívas e seus assõCíados. 'tendO -
Parecer favorável, sob n° 196, de 1994. da Comissão- _de 

Assuntos Sociais. 

-32-
PROJETO DE LEI DA CÂMARÀ N"39 DI\ 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172. I, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Câmara n° 39, de 1993 (0° 1.809{&9, na 
Casa de origem). qu_e altera a rcdação d() parágrafo únicü _do art. 
354 da Cons.olida_ção das Lei do.Trabaih(), (Dependendo de pare
cer da Comissão de Assu~nos Socoiais) 

-33-
PROJETO DELE! OOSENAIXJ N'232. DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172. I. do Regimento Interno) 

. Projeto de Lei do Senado n°232. de 1.991, de auloria doS~
nador Jutahy Magalhães, que autori7.a o Poder ExecutiVO a defínir 
as.t.erras _indispensáveis à prC:rervação ambiental. integrantes dos 
bens da UniãO e dos Cst.ãd.oS, na forma do art. 23. VI e VII. comhi· 
nado com o art. 24, VI, da Constituição Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sf>ciais) 

-34-
PROJETO DE LEI [)()SENADO N" 160, DEI992 

(Incluído em Ordem do dia nos termos do 
art. 172, L do Regimento IntC;rno) 

.. Projeto de Lei do Senado n° 169. de 19?2. de aut(_)Tia da Se· 
nadara Júnia Marise, que submete a nomeação do Secretário da 
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Receita Federal à prévia aprovação do Senado. (dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Ecooômicos) 

-35-
PROJETODELEI DO SENADO N" 161,DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, L do Regimentolntemo) 

Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1992, de autoria do Se
nador Julahy Magalhães, que dispõe sobre o tratamento tribltário 
aplicável aos bens produzidos no Brasil e destinados à pesquisa 
cientifica e tecnológica. (Dependendo de pareoer da Coinisião de -
Assuntos EConômicos) , 

-36-
PROJETO DELE! DO SENADO N" 147, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos- termos do_ 
art. 172, L do Regimento Interno) -

Projeto de Lei do Senado n" 147, de 1993, de autoria do Se
nador Julahy Magalhães que detemúna que os Institutos Médico-Le- -
gais CO!liuJ:jjquem ã Fundação Centro Brasileiro pam a Infância e 
Adolesdncia as mortes violentas OCOiridas com crianças e adolescen
tes. (Dependendo de pareoerda Comissão de Assuntos Sociais) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10h35min.) 
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ANO XLIX- N" 144 TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Emendas apresentadas perante a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 700, 
de 9 de novembro óe 1994, que "Dispõe sobre a alocação, em depósitos~especiais remunerados, de recUISOs da disponibili
dade íman c eira do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, no Banco do Brasil S.A, e dá outras providências". 

Congressistas EmendasN°S 
Deputado José Serra 
Deputado Victor Faccioní 

OQI, 003, 005. 
002,004. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
""'~ · .r~---------~--~•o~osielo------~---~~.., L!? t17-;:;] __ r HEDIOA PROVISóRIA N!:! 700., DE;_ 1994 l 

L.-~---~·_~ :.~~~~=='"'"'~-=;;:=-~~ ~~-~-~'-C=__:= -~--'~l··~r=~·-=..-.=----.~~ _ _ _ Oepuh.dp ,JOSÉ SERRA _ L_ __j 

r;z-;,~-;] ~ LG_.!.-"º'-:,_·_,· 2~!!:======~---"_· --·~~~~~.,'"1_-:_-_-____ '-L __ ._._"'_'·-~--·-"-'·~ ~ 
r.--------------~--~-~~.~-~-------~-~---~ 

Substituaa-se os arts~ 1Q e 2Q d~ Hedida Provisória nQ 700., de 
'às de noveabro de 1994. por ua novo art. 12 .. coa a reda~ão abaixo .. 
renu•erando-se os de•ais artigos: 

·Art. 1Q O Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT-aplicarã~ 
e• d~pósitos especiais re•unerados no Banco do Br~sil S.A., ó 
montante de RS 590.00&.000,00 (quinhentos •ilhôes de r€ais), 
co• recursos provenientes da parcel~ de suas dispcnibil idades 
que eKceder ao valor da sua Reserva Míni•a de Liquidez, 
conPor•e conceituada no art. 9R da Lei nQ 8.&19, de 11 de abril 
de 1990, co• a redaç~o dada pela Lei nQ 8.352, de 28 de 
deze•bro de 1991. 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL MANOELVllELADEMAGAL~ 
Diretor-Geral do Seoado Federal 
AGACIEL DA SJL VA MAIA Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 
Diretor Executivo 
Lulz AUGUSTODAPAZJÚNIOR 
Diretor Administrativo ASSINATURAS 
LUJZ CARLOS BASTOS SemesL...t ------- R$ 23_54 
Diretor Industrial 
H..ORlAN AUGUSIOCOUTINHOMADRUGA 
Diretor Adjunto Tiragem: 850 exemplares 

I~ 

§ 19 Os r~~ur~s referent~s aos depósitos especiais de 
que trata o '"caput• deste artigo serão re•unerado~ pela Taxa 
Referencial <TR>. acrescid~ de Juros de 6% ao ano. calculados 
'"pro rata di e·., independenteaente da legi-slã~;:ii:o- que trata da 
reMunera~io dos de•ais depósitos especiais constituídos •coa 
recur~os do FAT .. 

S 22 O reeabolso dos recursos de que trata o ·caput• 
deste artigo. salvo se houver necessidade de recoapo~i!;ão da 
Reserva Híniaa de Liquidez do FAT. ser~ eretuado., pelo Bane~ do 
Brasil s.A •• e• única pa~cela. no p~azo aáxiao de 12 (doze> 
meses. a conta~ da data de sua e~etiva ~lica~~o~· 

.JUSTIFICATIVA 

De acordo coa a legisla~io especí~ica do FAT <Leis n9s 9.019/90 
e 8.352/911. ~icou de~inido o conceito de uaa Reserva Hiniaa de 
Liquidez desse ~undo destinada a garantir. e• teapo hábil. os 
recursos necessários ao pagaaento das despesas ~o Prograaa do 
se9 uro-Deseap~ego e do Abono Salarial de que t~ata o art. 239 da 
ConstItui ~ão~ 

Està e•enda te• por objet Ivo assegurar a plena ef'icác_ia daquele 
disPo~itivo (art. 9Q da Lei nQ 8.019. coa a reda~ão dada pela Lei nQ 
8.352/911. sea entrar no aérito da nova destina~ão que ora se 
Pretende dar aos recursos objeto desta HP. Poréa. e iaportante 
deixar claro que o FAT soaente poder~ aplicar ea depósitos especiais 
no Banco do Brasil o aontante de R5 50&.0 ailhÕes. caso haja 
disponibflidade de recursos na sua Reservil Jiíniaa de Liquidez. 

Da aesaa f'oraa. pretende-se garantir 
de reposição do nível de recursos daquela 
será obriga~o a antecipar. parcial ou 
aplica~io ora autorizada. 

que. caso haja necessidade 
Reserva. o Banco do Brasil 
total•ent~, o resgate da 

Objetivando ainda dar a<tior garantia de que o FAT não serã 
prejudicado e• sua rentabilidade por conta deste eapréstiao a ser 
efetuado pelo Banco do Brasil S.A.. incluiu-se. no § 1~ do art. 1Q 
desta Eaenda. a aenção explicita de que este e•préstiao não estar~ 
sujeito a taxas de reauneração aenares do que as estabelecidas nesta 
MP nQ 70& .. 

J 
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L <~0002: J 
t"iF"00700 

I' PIEOIOA PROVISORU. Nll 700, da 08.11_.._94-

r 
r 

Dar ao art. 12 da Pladida Provisória n2 700, de 08 da nova•bro da 
1994, a aeguinte redaç~o: 

•Art. 111 - O Fundo de A•paro ao Trabalhador - FAT alocará 
e• dopóaitoa eepociais ra•unerados, no Banco do Bras~! S.A., o 
montante do RS SOD.OOO.OOO,OO {quinhentos •ilhõea da roais) , 
a sare• re•unerados pala Taxa-de Juros da Longo Prazo - TJLP.• 

JUSTIFICATIVA 

O Fundo de Amparo ao Trabalhado~~~ FAT foi criado no san
tido da pro•ovar o craaci•anto da acono•ia o a geração do empregos , 
Historica•ento, roi ra•unerado co• u• índico do carroção ou atualiza
çlo •onetiria, A partir do Plano Collor II passou a ser ro•unorado pe 
la TR-Taxa Rererencial, qua tinha o sentido econ8aico de corraçAo mo= 
netiria até o plano da eatabilizaçAo que ia~lantou a nova aoada - o 
Real. 

A partir do aoasnto que o governo criou a T3LP, através da 
~adida Provisória 684, esta deve aar a taxa de raaunaraç§o dosaes re
cursos. Não toa sentido os recursos recebera• reauneraçõas diferentes, 
quor a aplicação seja para a prodUção agricola ou industrial, aia quo 
o rinanciaaanto da atividada agrlcola é tAo iaport~nto Quanto o da ati 
vidada indus~ial para QUB se alcance a estabilidade da uconomia. Não
vaaoa porque não aa possa possibilitar QUB o aotor agrícola seja i~ 
aenta benariciado coa rinanciaaantos a baixos custos qua.incantivaa Õ 
auaanto da produção. 

r- ] 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS J 
HP00?"'00 

00003 

.. ------------""~~;-~~~~H~~~-~~~~~-c----------------~ r HEDIDA PROVISóRIA HQ -7 .... OE 199-4 
1 

r 2:.;;(J. ,_,.,........ 3 o _,.c..-.- - 4 o . ~'"" :90-s....,.,., • ....,.,';l;~- f 

r.-----------------~---------~ 

Substitua-se. no art. 32 da ~P n9 700., d~ ea de novE•bro de 
199o4., a expressio ·os recursos de que trata o art. 1Q desta Hedida 

!Provisória serão aplicados ..... • pela eXPressão ·o Banco do Brasil 
S.A. aplicará os recursos originados dos depásitos eSPeciais de que 
trata o art,. 1Q desta Hedida Provisóriil ..... • .. 

JUSTIFICA_TIVA 

A e•enda ea questão não altera o conteúdo do dispositivo ea 
tela., poré• .. corrige tecnica•ente a reda~io dada pela HP n9 708., 
haja vista que a aplicaçio no custeio agrícola nio 5erá e~etuada co• 
recur~os do FAT • aa"ã, si• cc• recursos_~ geridos pe-lo Banco do 
Brasil. que são provenientes dos depósitos especiais a sere• 
aplicados pelo FAT naquela instituição rinanceira. 

r 
IIPRESENTACÃO DE EMENDAS L 00004 J 

['}? 11/ 94] LI'----------~~~E~o~ro~-A~-.!P:!:R~o~v.;_r-=.sa~·~!l·~~·~;.,~.!.·~~·~?~o~o,_.__.o<!E'---"o!.!!e"-.J.1J.1.,:-9;e4'--------J-/ 
r- oEP~r~~t7"~i;r; ~A~~~~-~~ (~';;;·;:,;- ., 

I" 

_I 

DA-se ao art. 30 da ~adida Provisória nO 700. de 08 de novem
bro de 1994, a seguinte redação: 

"Art. 3Q~- Oa recursos de que trata o art. 12 desta I'Se

dida Provisória serão aplicados, axclusiva•enta, em crédi-

] 
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to rural,no custeio da safra 1994/1995, das lavo.uraa de arroz, 

feijão, •andioca, •ilho, soja e trigo, obedecidas as nor -

•as astabalacidaa pelo Conselho."onetirio Nacional C~N 
para os financía•entoa da eapdcia, exceto as taxas de ju

ros quo daverAo ser, no •ixiMo, iguais a T3LP - Taxa de 32 

roa de Longo Prazo. 

.:IJSTIFICATIVA 

O Fundo da A•paro ao Trabalhador - FAT foi criado no senti

do de promover o cresciMento ·da econoMia e a geraçAo da e•progos. Hiu

toricaaenta, rol ro•unarado coM u• índice da correçAo ou atualizaçlo ·~ 

netária~ A partir- do Plano Collor II passou a ser re•unerado pala TR -

Taxa Rarerancial, que tinha o sentido econ&•ico da correçao •onetéria, 

até o plano da aatabilizaçlo que !•plantou a nova •cada - o Real. 

A partir do aoManto que O governo criou a T3LP, atravús da 

"adida Provisória 694, esta deve ser a taxa de re•uneraçAo desses re

cursos. O rinancia•anto da atividada agrlcolA é tio iaportanta Quanto o 

da atividade industrial para que se alcance a estabilidade da acono•ia. 

Da! a nossa Eaanda, qua objetiva possibilitar que o setor agr!cola ta•

béM seja benarlciado coM rinancia•antoa a baixos custos, que incentive• 

o au•anto da produçlo. 

[ 

APRESENTAÇMJ DE EMENDAS J 
HP00700 

I' "EDIDA PRDVIS6~~s;;Q•-7-e-o-.-D-·E--19_9_4--~-:-J 

Inclua-se o seguinte novo artigo na Hedida Provisória nQ 
88 dr nove•bro de 1994. COM a reda~io abaixo: 

·Art. - O prazo d~ seis •eses a qu~ se re~ere a 
•a·. do inciso II. do§ 22~ do art. 9Q da Lei nQ 8.819. 
de abril de 1998. co• a reda~~o dada p~la Lei nQ 8.352. 
d~ deze•bro de 1991. p-assa a ser" de doze aeses ... · 

alínea 
de 11 
de 28 
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JUSTIFICATIVA 

A presente e•enda te. por objetivo •edificar o •étodo de 
coi.lculo diL Reserva Kíni•;a de Liquidez dO FAT. de f'or•a a. __ gar01ntir. 
coM •aior segur~n~a. o pagamento dos benefícios do seguro-dese•prego 
e do abono salarial de que trata o art. 239. ·que con~titue• as 
finalidades precípuas do FAT~ 

~~vembrode 1994. 

] 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MIS.TA DESTINADA A 
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N" 706, DE 11 DE 
NOVEMBRO DE 1994;QUE "AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO 
DA MARINHA MERCANTE- FMM, EM FAVOR DA COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO 
LLOYD BRASILEIRO·- LLOYDBRAS". 

CONGRESSISTAS EMENDASN"S 

Deputado CLOVIS ASSIS 001, 002, 003, 004. 

AP.RESENTAÇÃO DE EMENDAS 

Dê-se a:o capuz do A.rt.. 2°. a redação seguinte: 

"A.rt. _2°~ Após a promulgação desta Lei o estatuto 
social da empresa Lloyd Brasileiro - U.OYDBRÁS _- seci. adequado ao sistema 
de admínist:raçãO -por co-g~stão. não participando do Programa NaciOnal de
Desestatização." __ 

J 
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Suprima-se o parágrafo único do Art. 2ó 

Supríma-se o inciso m do Art. 3°. 

JUSTIFICATIVA 

O Lloyd Brasileiro, ... mpresa J.e 1 W anos de idade. foi a enr.ídade 
que abriu nossa !inhas de navegação através .do mundo. Fruto de enfrentamento 
entre sua administração e a Presidência di República. durante o governo Collor. 
a qual a antiga adm.in.istração mandou para portos onde o Uoyd tinha dívidas os 
melhores navios. para estes serem arrestados e. desse modo. se forçar o governo 
a resolver pendências fi!Wlceiras passãdis. fOi- ó LlOYd- levado à situação de 
perder credibilidade junto aos clientes (arrestos) e. conseqüentemente, ir tendo 
dificuldades cumulativas. As tentativas de solução não eram globais; internava-se 
sanar um problema sem dar-se condições de reCuperação global à Companhia. 

Lamentamos tudo acima descrito e louvamos a iniciativa do -
Congresso Nacional que no dia 1.-1 de junho do corrente ano aprovou a Medida 
Provisória 499194. adotando-~ na forma do Projeto sfe Lei -de ConVersão~ 
providências tenáeilr.eS ã recuperação do Uoyd Brasileiro. esva.z.i!Uido. no que diz 
respeito a venda de ativos da empresa·- .-\rt.2" e_ ser Parágrafo Unico e inciso m 
do Art.3" ··, \) conteúdo da presente Medida Provisória.. A emenda ora 
apresentada tem por escopo g:á:ranti:r, respeiJ.ando deCisão já- tQmada pOr este 
Parlamento, a inteira realização de um plano completo que_ visa a plena 
recuperação da Companhia de Nãvegação LJoyd BraSileirO- LIOYdbráS. 

Por oportllno lembra-se que a supressão_ do Panigrafq muco e 
respectivo Art.2" e inciso m. do Àrt. 3°, se justifica porque -o- empréstirito foi 
concedido por conta e risco do Fundo de Marinha Mercante e ao determinar tais 

clispositivos. a "imediata venda de ativos" da Comp:inhia para pagamento do 
emprestimo. fica frustrado o objetivo maior da operação financeira.. porque ao 
invés de apoia-la. muito_ ao contrário, C1Jntribuirá pant a liquidação d! _SI:I_~_ 
unidades produtivas. difiCultando inais ainda a obtenção de receztas necessárias a 
mamtençãõ da Empresa e ao pa~ento da obrigação contraída. 

Diante de todo o exposto, tomo por prudente e justa a emenda por 
n6s apresentada. ao confumar decisão já fnmada por esta Cãsa CongrésSional 
evitando um cont1ito de posições. Nestes termos, solicito dos nobres pares a 
aprovação da presente emenda. 

Terça-feíia 22 _7107 
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MF"00706 

J 

Ilô-soao art.4' a~ scgoilllc: 

'Ali. 4". Fi<:& o Poder Ex=tivo llli100zado awnccdcr. a pai1ir de 1 
novembro de 1994, novo emp<és1imo A Componhia de Navegoçto Uoyd B · 
LLOY!JllRÁS. oo valor de RS i .000.000.00 (octc milhões de n:ais), dcslinado cxclwi 
l"gamentn rol!tivo aos sallrios de ~ a derembro de 1994 e ao t3• salilio dos S<US e!DJ~IIJ!l>! 

mm.fo imico. De f001111 a IOSg1IOidor a am111 aplicaçlo 
recuciou que se re1<re este Artigo, ã Secrelaria Fedetal de Controle develi verillw lllOIISiill><lllj: 
voloR:s pogcs. dando cieoda., Minimo de llslldo da Fazcoda.' 

,nJS11FICATIVA 

.~ a bip6tcsc de liquidoç!o da l:lllJl!"" pelo govanc, ~ 
.,,.....mofinanct.iro da.....,._ qualquer que oejao destinouer dado., lJoj'd l\ttUJittlo>llc 
Em rnzlo do l'L.'<NO DE SANEAMENTO FINANCEIRO DO LLOYD, ~ c ' 
pelo Ministério dos 1'tiDJpOrttL llíaves de no!l 1éa!ia, fica desproVido de ICIItido o · 
~ :migo se vinculado • V<lld& imcdiala de alivos opc:mciollllis do LLOYD, os quais 
~ 111. gcmçJo de =ilaOllllilrme previslo no reta>:io plano. 

HP00706 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
00003 J 

1""":":"7 ••• -;-::-:-) -·:::--:--:-:--:----...,..-..., 
1~ 11!94J ~Emenda_ à l"'a.:úda Provisória n!l 706., de 11 do novaabro/199 

paao6'. 

Novembro de 1994 _ 
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" Art. S'. Será fcito apodcimodii!D de m:msoodo T=Nocional, ccmo 
c:mplàlimoa ocr !aSIItidoCOO> COOl-dal.lBOR maio 2%101110, oo volorcqiàvü:nlo a USS 
45.000.000,00 (qum:nu.e cina> !l!ilMes de dólm:s)i Compomhia de NaYegiÇID Lloydllmsileiro. 
COOl2 (dois) IDOS de CllêJcia C lmonizoçioi:m 12 (da!:c)pon:das ~ 

Parigrafo único-o goyemo federal u1ilizllt, 00 CUiüjiimcum dcslc arúgo.. 

iosli1lliçlo de crédi1D que julgar adequada poli ROiizal;i> da ~ finm:l:itL. 

JUSTIFICATIVA 

Afastada a hipótese de liquidoçio da emp!CSI pelo governo. impiiNc malizar o 
.....,....... tioma:iro da mesma. qualquer que seja o des1ino a ocr dado ao Llo)d fuimamcmc. A 

illieçlo de ,....... ncc:cssária ao SIJI!'ITilCIIIn qUIII1i1ioola em uss 45.000.000,00, deslinHc a 

liquidoçio de dividas de custoio vm:idas, in~ na~ de llal'ios e CUSioio nalillc 

de R:lollllldl das O(lOIIÇilcs da CllljKSL O volume de n:<U1S05 é Í81JII ao PUNO DE 

SANEAMENTO FINANCEIRO DO LLOYD, IIJO"IIdo e .......PP!wlo pc» MiDitlério dos 

. ~.atmesdeDOI&Iá:Dica. 

Terça-feira 22 7!09 

HP00706 

J APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

.~~JPÓ' o artiF s•,o~artiao~~ m"' ~o UIIIIÔfP6' para,._ 
'Art. ~. Fi.:a. a Unilo aarori:racll. • ..umir u seguism dtridK da Compalbia 

ll~llavdllnsileiro- UOYDBJ!..\S,tadasa Vlb'Oideap!Ddo"""'"'""'' 
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&jjld>..,Bm:odoilrl&lloon!orde_USS6~l,..,.., (-•-
~mild61Jftl)', 

b)jaoo>"' B&oo> caml, .. - de IJS$11,5- ("""'........ . 

dlim*> .. - de --. .. -de &I! tJ8S 13,5-! 
milhil<se.,.-mi!dbl&ns~ 

JIJõl'I!lCATlVA 

- I 

EMENDAS AP:RESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA DESTINADA A 
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N" 709, DE l1 DE 
NOVEMBRO DE 1994, QUE ~J!']XA CRITÉRIOS PARA A PROGRESSIVA UNIFICAÇÃO 
DAS TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CIVIS, ALTERA O ANEXO ll 
DA LEI N" 8.237, DE 320 DE SETEMBRO DE 1991, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 
ISONOMIA A QUE SE REFERE O§ 1 • DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

CONGRESSISTAS EMENDASN"S 

Deputado AGOSTINHO VALENTE 001, 002, 003, 004. 

HP00709 

0000-:i.. 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 709, de 11 de oovembro de 19114. 

Fixa critérios paia a progressiva 
unificação das tabaleas de vencimentos 
dos servidores civis, altera o Anexo 11 
da Lei n• 8.237, de 30 de agosto de 
19111, paill implementação da isonomia 
a que se refere o art. 39, § 1• da 
Constituiçio Federal, e dá outras 
providências. -
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. EMENDAMODIFICATIVA 

Dê-se. ao artigo 2". a segiWlre rediíção: 

• Art. 2". A equipuação do vencimento básico ~ servidores civis do Poder 
Executivo ao dos servidores dos Podcn:s Legislativo c Judic:iário, bem como do 
Tnbtmal de Coatls da Uoiio c do Ministério Público da Uniio, fior..sc..á de 
fonna gradativa c nos limites das dispoiribilidadcs fíDanecins é OIÇiüiCiltÍlios 
da Uniiio. mediante a implantllção de matriz isooõmica de vencimentos. que: 
I - terá como limite iDferioi''' o menar _,cimmto ~ permitido c. como 
limite supcriór o maior ~ básico pennilido como leiO, nos tamos da 
Lei n• 8.448. de rm. ou seja. >inte ><=o IDeDór; · 
n • dcveni permitir a aliibuiçio de faixaS de vencimentos. aplieáms lOS -
de atribuições iguais ou assanêlhadaS. deDtro do mesmo Poder ou entre os tr€s 
Podcn:s; . - . 

m - servirá de base de cálculo para as gratificações de atividade e assmaelhW.s 
c demais ~ ·devidas pelo eJetiw excn:icio c para as van1agcus 
especificas de cada c:aneint ou categoria, ~csrinadns a refletir a complexidade 
das IIIICfas. grau de ~dade c lj1l!llil!caçio exigidos para o seu 
exercício-. -- - -- -~ - - - - - -

§ r•. Fieam n:ajusmdas. a partir -de r• de-sdembro de r994, as Tlbclas de 
vencimentos c VliD1llgCDS de que tratam os anexos da Lei n• 8.460, de 1992. 
aplli:ávois oos servidores públicos civis do Poder Exccutivo da Uniilo. cm 20,48 
% (>inte inteiros c quarcnt& c oitO centésimos por cento). 
§ 2". A aplicaçio do reajuste de que trata o prigrafo anterior aos servidores 
civis que. pór fOrça de dccisio judicial ou •clmj•istraliva. já estejam pm:ebeDdo 
vencimento equiparado aos das tabelas vigentes para o Poder l..cglsl.aliw. fàr-sc
á m«tiante compenqç!lo de valor<s. sem rcduçio do valor do .encimmto. 
§ 3". É vedada a ClàeiiSio do reajuste de _que trata o § r• aos servidores públicos 
civis dos demais Podcn:s da Uoiio c do Minisiériõ PUblico da Unilo cujos 
vencimentos báSicos tênbmn sido -devados cm pcrccntoal superior ao dos 
servidores do Poder Executivo. medionti:- a concessão de reajustes superiores 
aos previstos nas Leis n• 8.622 e 8.676. de 1993, separadamente ou já 
incorporados ao vencimento básico .• -

JUSTIFICAÇÃO 

As tentativas de se fazcr a isooomia em nosso país sio velhas de 80 anos. Até 
boje. nio JiC consi:guiu atingir ésu: objetivo, cm porte pelas dificuldades financcins c 
OIÇalllCIIlÓria Mas o JJrincipal motivo é =istincia dos atores politicas no JIIOCCSSO. 
espccialmCI!le os que detém situação privilegiada. Uma outta dificuidad<: é a 
deliberada oposição a que se entenda o que é, vcrdadeinlmcnte. a isonomia: nio é todo 
mundo ganhar o máximo, ou todo mundo ganhar igual. É ganbar igual q- faz a 
mesma coisa, iodepcnciCntemenre do eí<8i<> ou Poder oude tnbalhc. 

É por isso :<loic~ .O se fàrá isi>nomii qUaniiO o TéCniÕo de Contabfu.bdc do 
Judiciário, l.egis!ativo e Executivo,_ por exemplo. tiverem o mesmo vencimento c 
van1agens básicas, ressOivadas, corno diz a CollSlituiçiio, as vantagens relativas a 
naton::za ou local de tmbalbo, destinadas-. compensar condições peculúores de 
exen:í!'io que demandem maior desgaste ou dificuldade. A ~ se aplica a todos os 
cargos que tiverem similar. Um policial jamais ser.\ alingido pela "isouomia enttc 
PodeiCS", pois nio bá quem exerça esta tarefa oos demais Poderes, mas o médico c o 
cngcnbciro, sim. Um fiscal de tributos, da mesma fonDa, deve ter isouomia dentro do 
Executivo com outros fiscais que exerçam ~ ~eJluuttes ou idênticas. Nimca 
com mn técnico do Judiciário ou Legislativo. Nio se COUipa1ll o que nio tem 
comparação. E, aos milillllts, esta premissa é mais do que válida: é taxativa. Como 
incluir os militares na isouomia ? A quem <omparor um teocute-aviador, ou um cabo
corneteiro 1 Somente bá alguma espécie de COIIIpl!riiÇào, c uiuda assim relativa. DO 

caso dos ofi~ -~ os _ciVis mNs graduados. c;: no _caso dos tai:fciros.. 
comparáveis 80s caigos operacionais do serviço civil 

Terça-feira22- 7l!l. 
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A Medida Provisória em tela também Dio repn:sen1a avanço neste sentido. 
Limita-se a conceder - aleatoriamctrte - reajustes de vencimentos diferenciados entre as 
diversas tabelas. procurando compensar em parte um ~ustc difetenciado dado aos 
mili~ na data-base de 1993 e estcodido aos servidores do Legislativo e Judic:Uirio. 

A única forma de fazer iSso coCieniCmentc com o objctivo finBI é definir lima 
meta: a matriz iSóDÔIIIÍ<&,-aplicável aos três ~ contcmpllndo todas as tiúxas de 
vencímc:Dto básico. do menor ao maior, para que se possa definir; nesta "gnde" úniCa. 
quem ganhaiá qUmiiõ,·desde que obedecido o principio básico da ísonomia. 

Por on. para Dio toruar ainda mais complexo o qiWlro, o mais racional é 
conceder a todos os servidotos civis do Executivo, Uiclusive os ocupantes de cargos em 
comísslo e funções gratificadas. o mesmo percentual de mojustc (20.48 %). que foi o 
arbitrado pelo Govenao como o concedido aos· servidotos de nível médio do PCC e 
Universidades. onde se concc:ntra o maior contingente do serviço pUblico. Assim. se 
gar.mtc pelo menos que todos setllo beneficiados com o mesmo reajuste, já que. em 
janeiro de 1993, os 28,86 % deveriam ter sido também concedidos igualmente a todos. 

~ como reza o art. S~.- fica atribuída à Comissão EspeciaJ definir - pam vigorar 
de preferência a par1ir de liovembro - co · estruturada a now tabela. unificada. a 
"matriz isonômica", que deve!:á atingir a servidores. de todos os Poderes. 

Hf'..;~e0709' 
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 709, de 11 de novembro de 1994. 

Fixa critérios para a -progressiva 
unificação das tabaleas de vencimentos 
dos servidores civis, altera o Anexo 11 
da Lei n• 8.237, de 30 de agosto de 
1991~ para implementaçio da i$m1omia 
a que se refcle o art. 39, § I" da 
ConstituiçãO Fedetal.. e dá outras 
providéncias. 

EMENDA ADITIVA 

lnclna-se. onde couber. 

"Art. .• No prazo fixado no art. 4", o Poder Executivo enviari. ao 
Congresso proposta de reestruturaçio de seus cargos de confiança e 
funções de direçiO, chefia e assessoramento, a fim de estabelecer 
isonomía de retribuições entre estes e os vigentes nos Poderes Legislativo 
e Judiciário. 

Novembro de 1994 
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Parágrafo únieo. A proposta de que IIll1ll ·o capw 'l!o>ISI"Girua á 
necessidlode de raciooa!izaçig da c:strutma, a mluçio -do qomtillllivo 
total de C1IJ10S de c:onfiagça e fimções de clireçio c:hcfia e a•sess •ame:nto 
e fixaiá as oormas Para o seu provimento, obede<:ido o disposto no art. 
37, v da Constituiç;lo." 

A estrutura de cmgos comissionados do Poder Exeoulivo, hoje, é caóticiL Mais 
de 18.000 cargos de confiança se acumulam pelos Ól8i05 e entidades da administração 
federal. Ultrapassam a IIWl:a de 57.000, se somados às funções gralificadas de 
diferentes espécieS. E, se SOIIIIIimOS as Gndificações de Representaçio e Gndificações 
Temporárias e lssemelbadas, chcgJRmOS a mais de 65.000, ou* 10% do total do 
efetivo federal. 

Ao mesmo tempo, os cargos de mais alta respoosabilidade, enc:am:godos da 
clireçio superior da ~. têni retribuições úrisórias. frente ao seus atributos. 
No Poder Legislativo e Judiciário, os mesmos cargos têm retribuições muito 
superiores, refletindo uma poJítiça mais apropriada ás mesma siluaÇões. · 

Se, ao longo do tempo, se procura avançar na isonoruia entn: os car8os efetiVos, 
e na atribuição de melhores retribuições a estes cmgos, é necessário lllmbém pensar na 
estrutura de retribuições dos cargos comissiooados. A Lei n• 8.911. recentemente 
aprovada, resmuín-se a regnlamentar -a incorporação dos "quintos", sem nada 
acrescenter á racionalização da estrutuni: dos cargos comisSionãdos e à revisio de siias
remuneiações. . 

A presente emenda visa alel1Dr para a necessidade desta revisão. nec:essáiia i>ara 
que o futuro mandatário da Naç;lo possa condições de govemabilidlode e para que a 
isonoruia seja completa, al...nçando todo os ·dores públícos. 

Sala das Sessões. 'J...~llj\4,.....-+-. ':;;1:6~-' 

HP00709-
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 709, de 11 de novembro de 1994. 

Fixa critérios para a - progressiva 
unificaçãO das tabaleas de vencimentos 
dos servidores civis. altera o Anexo U 
da Lei n• 8.237, de 30 de agosto de 
1991, para implementaçi<> da isonoruia 
a que se refere o art. 39, § 1• da 
Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dé-se, ao artigo 4•, a seguialli redação: 

Terça~feii.a_j.i 7113 
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"Art. 4°. No mês de_ novembro do COITC!lte ano, o Presidente da 
República, ouvida a Comissão Especial de que """' o arr. s• e os órgãos 
competentes, encaminhaní ao Congresso Nacional projeto de lei 
instituiildo a matriz isonômica de vencimento~ aplicável aos senridores 
públicos civis dos Poderes da União, bem como proporá as demais 
medidas necessárias a continuidade do processo de .implementaçio da 
isonomia de vencimentos no âmbito do Poder E.Xcastivo." 

nJSTIFICAÇÃO 

A iedáçiO do arC 4" é incorreta. pois-determina que o Presidente da República 
adotari medidas legais necessárias à implemeatliçio da isonomia. Poderia o 
Presidente da República adotar medidu ilegais, sem incorrer em crime de 
~<:spcosabilidade ? Ou eswá se . concedendo uma .delegaçio legislativa, para que 
legisle por couta própria. sem ouvir o Congresso ? 

Para dar à norma conteúdo mais correto. propomos a presente emenda. 
detenninado que o Presidente da República envie Projeto de Lei ao Coogresso, cujo 
objetivo -sem ~mplantar a matriz isonõmic8 válida para os tres P~ bem como 
propor as demais medidas cimS!deradas pela CoiDISsão Especial para implementar a 
isonomia interna no Poder Execmiv~~ à complexidade dos seus quadros de 
pessoal e multiplicidade de ca=iras \ue Sá. internamente têm paradigma para a 

i~:adas~essões.li/l~ ~~ _ 

~ "~ti ui'O v.tte~ 
'1'í /'R@ 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 709, de 11 de novembro de 1994. 

Fixa critérios para a progressiva 
unificação das tabaleas de vencimentos 
dos servido= civis, altera o Anexo II 
da Lei n• 8.237. de 30 de agosto de 
1991, para implementação da isonomia 
a que se roeR: o art. 39, § t• da 
Constituiçao Federal. e dá outras 
providências. 

EMENDA ADITIVA 

lnclua~se. onde couber. 

"Art. . Será concedido adicional de veocimeoto aos servido= pelos 
cursos realizados, com aproveitamento. inerentes ou essenciais ao 
ingresso e prom;>Ção nas =peetivas Camiras. -
§ 1". o adicional a que se roere o "caput" será devido a partir da 

·Novembro de 1994 
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conclusio, com aproveitamento, do cur.;o cottespoodent<:. 
§ 2". Sio fixados os seguinies percentuais de adicicmal, inci~ sobn: 
o vencimeDto básico: - -
I - 10 %, no caso de curso de aperl'eiÇ08DlCDIO, especializaçio ou 
f<mnaçio pteVistos cm reguhunento com carga bcriria de 200 a 1.200 
hon!s: - . 

n ~ 18 %, no caso de cmso de apeifeiçoamento. especialização ou 
formação previstOs cm iegiilamento com carga horária enttc 1.200 e 
2.000 horas; 
m - 35 % no caso de curso de formação pre-visto em regulamento com 
carga horária superior a 2.000 horas, ou curso de mestrado, 
apcrl'eiçoamento ou espe(:iO!ização eSpeeíficos, pteVistos cm 
xqrJ!amento; . . . 

'IV - 70 % no caso de cur.;o de doutoradO ou de altos estudos, previstos 
cm regulamento; 
§ 3•_ ~wdos os casos previstos cm regulamento, scni devido ao 
servidor que possuir mais de um cur.;o o adicioual de maior valor. 
§ 4•. Os adiciouais de titulaçio, e as gratificações de habilitaçio 
profissiooal e de hahilitaçio policial atualmcntc vigentes senlo ajustadas 
ao disposto neste artigo, vedada a perccpçio CUIIllllativa das devidas por 
iDiis de um cmso." · 

JUSTIFICAÇÃO .. 

Se aos servidores militares silo ·estendidas e .,.Yoradas Gratificações de 
Habili1açio e lndeuizações de Representaçio. é evidente que aos servidoies civis-
podemos conceder os meios direitos. · 

A PI=!<: emenda visa, portanto, estender aos servidores civis Gmíiticações de 
Hahilitaçio Profissiooal, hojC · atribtúdas a-algumas carreiras c categorias, de modo a 

.. !ncenrivar o processo de profissionolinçio pela via da sujciçio acursos de formaçio e 
ttcinmDeD!o. 

É esta a premissa que justifica que todos os servidores _ militares sejam 
CODI<:mplados com tais gratifiC>ÇÕCS. O mesmo principio deve -ser aplicado aos civis, 
apenas tendo-se o cuidado de regulamcntJJr • concessio destas """"'- pua evitar 
distorç6es e o apn>....__, de si1wlções como os chamados "cuninhos .Walitla" 

- • atribuiçio iDdi!J<:rimiiwl de -~~ 
Sala das Sessões. 1 '+/ 11) 0.~ 

~- ~.:eos..1\ !).w v )1...1;\)'!E 

"")\'..6· 

Terça-feúa 22 7115 



7116 Terça-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONÀL (Seção ll) Novembro de 1994 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO-------------

1- ATA DA 159" SESSÃO, EM 21 DE NOVEMBRO gem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita autori-
DE 1994 zação para qUe o Brasil possa contratar operação de crédito exter-

1.1- ABERTIJRA no com o Banco do Brasil S.A., agência Grand Cayman, no Valor 
1.2--EXPEDIENI'E equivalente até cento e_ cinco milhões, qtiarenta e seis" mil. seiscen-
1.2.1 -Requerimentos tos e sessenta e oito dólares norte-americanos e cinqüenta centa-
N0 850/94, de ãutoria do Senador JcirbãS Passat:iiilio, solici- vos, para repasse de recuiSos obtidos com a garantia do Export-

tando que seja considerado, como licença autorizada, o periodo de Import Bauk of United States of America-EXIMBANK, agência 
1° a 11 de novembro do corrente ano. Votação adiada por falta de oficial norte-americana. destinados a fmanciamtmlo dO projeto do 
quorum. Sistema de Vigilância da Amazônia-SIV AM 

N" 851/94, de autoria do Senador José Samey, solicitando- RecebimentD da Mensagem n• 356/94 (n• 1.029/94, na cri-
que seja considetado, como licença autoriza~ o periodo de 25ode ~ gem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita autori
ootubro a 18 de novembro do_conente ano. Votação adiada por zação paía. que o"BraSil pOsSa: contratar operaçãO de crédito exter
falta de 90orum. no-junto a SIV AM Vendor Trust, no valor de até quarenta e oito 

N° 852/94, de autoria do Semidor Magno- Bacelar, solicitaD.- milhões de dólares norte-americanos, deStirui.da ao fmanciamento 
do a transcrição, nos .Aruús do Senado, do editorial intitulado Pro- do projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia-SIV AM 
va inconteste, do Jornal do Com.mercio, de Recife, datado de 14 Recebimento da Mensagem n° 357/94 (n° 1.030'94, na ori-
de novembro em curso. gem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita autori-

N" 853/94, de autoria do Senador Fxancisco Rollemberg, zação para que o Bxasil possa contratar com o Banco do Bxasil 
solicitando a transcrição, nos Anais da" Casa,· âo artigo Justiça a SA., agência Grand Caymã.n, operação de crédito ex temo no valor 
um lutador, de autoria do Senador Josapbat Marinho, publicado equivalente a até um bilhão, duzentos e oitenta e oito ri:illhões, du
no jómal Correio Braliliense! edição de 20 de novembro de zentos e cinqüenta e cinCo inil e trezentos e setenta dólares norte-
1994. · · americanos, pata rep.Sse de reciixsos do Export1rnport Bauk of 

N' 854194; de autoria do Seriador rrimciscõ -Rollemberg, United.Sta.tes of America-EXIMBANK, agência oficial norte-ame
solicitándo a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se- ricana, destinados ao fmai:J.ciamento do Sistema de Vigilância da 
nado n° 130, de 1993, que COncede ao idoso e ao deficiente tisico Amazônia-SIV AM 
ou melllal, o beneficio da percepção de um salário mínimo mensal, RecebimentD da Mensagem n' 358/94 (n' 1.032/94, na cri
desde que comprovem não possuir meios âe-prõver a própria ma- gem), pela qual o Senhor Presidente da República infoxma a desig
nutenção ou tê-la-provida por sua famt1.ia, regulamentando o incisõ -- naÇão do General-de-Brigada Newton Bonumá dos Santos para as-
V do aiL 203 da ConstituiÇão FedexaL sumir as funÇões· de Observador-Militar-Chefe da Força de Prote-

1.2.2- Comunicações da Presidência ção da ONU na antiga fusoslávla (UNPROFOR). 
RecebimentD da Mensagem n• 352/94 (n• 1.025/94, na ori- - RecebimentD do Oficio n• S/77, de 1994 (n• 1.29()194, na 

gem), de 18 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Repú- arigem), da 10 do cotrente,,do Presidente do Supremo Tribunal 
blica, solicita autorização para que o-Estado de Minas Gerais pos- Federal, solicitalldo a necessária licença previa pai3 que possa 
sa contratar operação -de crédito extemo no· valor de cento e cin- apreclM-:CqtiêiXa-CI:iiD.e~ -oon:s-t.anteâOS ·autos do Processo no 795-
qúenta milhões de d6lares norte-americanos junto ao Banco Ihter- _ 1/140, oferecida contra o Senador Onofre Quin.a..D.. 
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Recebimento do Oficio D0 1.329/94, de 17 do conente, do 
Mundial), destinada a fmanciarpai<:Ialmente o ProjetD PROQUA- Presideme do Supremo Tribunal Federal, comunicando o conheci
LIDADE- Progxama de Qualidada de Educação Básica em Minas roemo parcial do Mand.!ido de ln junção n• 438-2/400 e reconheci
Gerais. - - - - --- -- mento da eXistência de mora do Congresso Nacio:oãl na elaboração 

Recebimento da Mensagem n° 353/94 (n° 1.026/94. na ori- - 'aa lei Complementar a possibilitar o exercíCiO do direito de greve. 
gem), pela qual o Senbar Presidante da Repu'blici solicita autori- Edição, pelo Senhor Presidei:Jte ·da República, da Medida 
zação p3I3. que o 8IaSil possa contratar com o Banco _do Brasil Provisória D0 706, de 11 de novembro de 1994, que autoriza a uti
S.A., agência Grand Çayman, operaÇão de créditó extemõ no valor lização de recursos do Fundo da Marinha Mercante-FMM, em {a
equivalente a até noventa e uni milhões e .vinte e cinco mil dólares vor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro..ll..OYDBRÁS; 
norte-americanos, para repasse de rectn'SOS obtidos por meio de designa~o de Comissão Mista e fiXação de calendário para a tra-
gaxantia da Export Kreclitnamden - EKN, agência oficial sueca, mitação da matéria. · · 
destinados ao fmanciamento do projeto do Sistenfa de Vigilância Edição, pelo Senhor Presidente da República. da Medida 
da Amazônia-SIV AM Provisória n• 707, de 11 de novembro de 1994, que altera o aiL 4• 

RecebimentO da Mensagem n' 354/94 (n° 1.027194, na ori- caput da Lei n' 8.427, de 27 de malo de 1992, que dispõe sobre a 
gem), pela cpiál O Senhor Presidente da República solicita ãutori- concesSão de subvenção ce-onômica nas operações de crédito rural; 
zação para--que o Brasil possa contratar operação de crédito exter- designaçãO de COmissão Mista e fixação de calendário para a tia
no oom a Raytheon Company no valor de até duzentos e trinta e mitação -da matéria. 
nove milhões e duzentos mil dólares norte-americanos, destinados Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
ao fmanciamento do ProjetD do Sistema de Vigilillcia da Amazô-. Provisória n' 708, de 11 de novembro de 1994, que dispõe sobre a 
nia-SIV AM aplicação- dos direitos prevístos no acordo antidumping e no acor-

Recebimento da Mensagem n~ 355/94 (n° 1.028194, Da ori- do de subsídios e direitos Compensatórios. e_ dá outras providên-
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cias; designação de Comissão MiSta". e fiXação de calendário_ para a 
tramitação da matéiía. --· --- - - -· . - - - -- - --

Edição, pelo Senhor PreSidente da República, da Medida 
Provis6ila n° 1CJ':J, de 11 de novembro de 1994, qUe Ílxa critérios 
par a progressiva unificação~das tabelas de venci..nlentos dos servi
dores civis, altera o anexo n da Lei D0 8.237' de 30 de -setembro de 
1991, para implementação da isonom.ia a que se refere o§ lô do 
art. 39 da Constituição. e dá outras providências; designação d~ 
Comissão Mista e fiXação de calendário paro. a tr.lmitação da Dtatéria. 

1.23 - Diswrsos do Expediente 
SENADOR WURIV AL BAPTISI'A - Assóêláíldo-se às ho

menagens prestadas ao Senador Nelson Cameiro no artigi:) iiltitilla
do Justiça a um lutador, publicado no jomal COrreio Brazilien-

de urgente revisão-~ ques_tão remuneratória dos servidOres civis e 
militares coin a fmalidade de repor as antigas perdaS salariais. . 

1.2A - Oficio 
..C Da liderança do PMDB no Senado, -de substituição de 

membro em comissão permanente. 
1.2.5 :... COmunicações da Presidência 
DisperiSa dã Ordem do Dia da presente Sessão, nos termos 

do arl 174 do Regimento Interno. · 

se, edição de 20 de novembro de 1994. - - - - -

Término do prazo parn. oferecimento_de emendas ao Projeto 
de Lei do Senado n° 72, de 1994. de aUtoria do Seiiãdor A1:fredO 
Campos;-que acrescenta parágrafo ao art. UO"_da Lei n° &.443. de 
16 de julho de 1992-Leí Orgânica do Tn"btmal de Contas da 
União, e !=~-Itera a redação do incisO IV do mesmo artigO. sen:do que 
ao referido projeto foi oferecida uma emenda. 

SENADOR REGINAll:JO DUARTE- Desaparecimento da 
cultura algodoeira no Estado do Ceará. _- -_ __ _ -

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Comentários à nota 
publicada na coluna "Painel do Leitor'' do jomal, Folha de S. 
Paulo edição de 19 de novembro do corrente, sob o título Eleições 
Baianas, assinada pelo Sr. Antônio Carlos Magalhães, em respos
ta ao articulista Clóvis Rossi. Analfabetismo e miséria da popula
ção brasileira questioiiam a existência de uma democracia autênfi-
canoPals. - -

SENADOR JOÃO FRANÇA - EofatiZimdo a necessidade 

1.2.6 -Designaçáo da Ordem do Di8 da próxima sessão 
13- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
N°S 345 a 356, de 1994 
3- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N°s 136 e 137, de 1994 

4-MESADIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PAR11J)OS 
6-COMPO~ÇÃODASCO~ESPERMANE~ 

Ata da 159a Sessão, em 21 de novembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS Sii.S. SENADORES: _ 

Airton Oliveira:- Alexandre Costa -Carlos De'Crrli - Cé
sar Dias - O!agas Rodrigues - Cõtitinho Jorge- Flaviano Melo
Fr.mcisoo Rollemberg- Gilberto Miranda - João Rocha - Jutahy 
Ivlagalhães - Lavoisier Maia - Lourival Baptista- Magno Bacelar 
- Mansueto de Lavor- Marco ~ciel - Manricio Corrêa- Mauro 
Be~des - Nabor Júnior- Raimundo Lira - Reginãldo Duarte -
Rooaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (ChagaS Rodrigues)- A lista de pre
sença aCusa o comparecimentô de 22 Srs. Senadores. HaVendo nú-
mero regimentaL declaro aberta a sessão. · 

Sob a proteção _de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. lo Se-

cretário. -- - - -

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N' 850, DE 1994 

Senhor Presidente, 
·Requeiro, nos termos do art. 13, § l 0 do Regimeirtolntemo, 

a justificação decorrente de minha ausência no período compreen
dido de primeiro·a- onze: de novembro. 

Sala das Sessões. 17 de novembro de 1994.- Senador Jar
bas Passarinho. 

REQUERIMENTO N' 851, DE 1994 

Exm0 Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Seoedo Federal 

Senhor Presidente, 

Nos termos do arl 13 § 1 o do Regimento Interno do Senado 
- Federal, requeiro que seja considerado como licença autorizada o 

periodO dO dia 25 de outubro a 18 de novembro, quando estive 
afastado dos tabalhos da Casa, a fun de atender compromissos po
litico-partidários. · · ·· ·--·-

No ensejo, renovo protestos de estima e consideração.- Se-
nador José Samey. - · ---

0 SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A votação 
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o se.:-· 
cretário. .. - . -

São lidos oS seguintes 

REQUERIMENTO N' 8S2, DE 1994 

Senhor Presidente. 
Nos termos. do_ art. 210, do Regimento IntemO; reqtrêlfo ã 

transcrição. nos Anais do Senado, do editorial intitulado Prova in
conteste, do Jornal do Commercio, de Recife, dataddo de 14 de 
novembro em corso. 

Sala eles Sessões, 21 de novembro de 1994. ~Magno Bacelar. 

REQUERIMENTO NO 853, DE 1994 

Senhor Presidente. 
Solicito, nos texmos do art. 210, do Regimento Iiltenió-a -

transcrição. nos anais da Casa. do artigo ''Justiça a um lutador'', de 
autoria do Senador Josaphat Marinho, publicado no jomal Correio 
Brazilieuse, edição de 20-11-94. 

-- Sala das Sessões 21 de novembro de 1994.- Senador Fran
cisco RoDemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo ·-- - ,_ - -
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com o art. 210, -§-1°; do Regimento Interno: os ~uerimentos: se- co do Brasil S. A~. agênCia- Grand eaYman. _oPeração ·dé __ crédito-
rão submetidos ao exame da Comissão Diretónl~ - - " - extemo no _valor equivalente até cento e cinco milhões, quarenta e 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Se- seis mil, seiscentos e sessenta e oito dólares norte-americanos e 
cretáriO. -- --= - ~ - -=-- -= - - - - ciiiqüinta ceritaVOs, pUa repasse de l.~cursos obtidos com ga

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N°Jl5"7, DÊ 1994 

rantia do Export Import Bank of United States of A.merica -
EXWBANK, agência oficial norte-americana, -destinados a fi
Iianciamenlo do projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia 
-SIVAM. 

Senhor Presidente, A matéria será despachada à ComissãO de Assuntos Ecooô-
Reque.iro, nos termos do art. 172,1, dO Regimento Interno; a micos. 

inclusão em ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 130, de _ 0 SR. PRESIDEN'I'E (Chagas Rodrigues)_ A Presidência 
1993, que "concede ao idoso e ao deficiente f'J.Sico ou nieritãl, o-be- re~beu a__ Mensagem n° 356, de 1994 (n° 1.029/94, na origem), âe 
neficio da percepção de um salário m..ínii:D.O ·mensa]-:-desde que 18 do corrente, pela qual 0 Senhor Presidente da República, nos 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou teJ;mos do art. 52, inciso y, da Constituição Federal, solicita auto-
tê-la provida por sua faniília., regulamentando o inéiso Y do art. rização para que a República Fedexaiiva do Brasil poSsa contratar 
203 da Constituição Federal". cujo prnzo-na ·comisSãó-de ASsun- operação de crédito externo juntO a SNAM VeitdorTrust, nova-
tos Sociais já seencOntra esgotado.------ .. - _ lor=.de ~ __ quarenta e_ oito m..ijbões de dólares _norte-americanos? 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1994.- S<nador deslinadaaofmanciamenlodoprojetodoSistemadeVigilânciada 
Francisco Rollemberg, Relator. Amazônia- SIV AM 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri- A matéria seli despachada à Comissão de Assuntos Ecanô-
mento será incluído em Ordem do Dia õpoitunamente~ -- micos. ' 

A Presidência recebeu a Mensagem n° 352, de 1994 (n" OSR.PRESIDENTE(ChagasRodrigues)-APresidência 
1.025/94, na origem), de 18 do corrente, pela qual oSenhorPresi- recebeu a Mensagem n• 357, de 1994 (n° 1.030/94,na origem), de 
dente da República, nos termos do art. 52, incisO v, da Constitui::.- 18 do corrente, pel_a qual o Senhor Presidente da Repú?lica, nos 
ção Federal, combinado com o art. 71. § 4" da Medida Pii>vis6ria termos do art. 52, inciso V, da Constituíção"Fedeiàf, solicita seja a . 
n° 681, de 27 de outubro de 1994, solicíci ãutorização parn qUe 0 República Federativa do Brasil autorizada a contratar com o Ban
Estado tle Minas Gerais posSa contratar operaçãoc de crédito exter- co do Brasil S.A., agência GranCI c3.ylnaD., Qi:>efa.Ção de crédito ex-
no no valor de cento e cinqüenta milhões de dólares norte_.ameri- temo no valor equivalente a até um bilhãO, duzei::i.t.Os e oitenta e 
canos junto ao Banco InternaciOnal para RecoitStrução e ·oeSen- oito milhões, duze~tos e cinqüenta e cfuco mil e trezentos e setenta 
volvimento - BIRD (Baoco Mundial). destinada a fmanciar par- dólares norte-am~ncanos, para repass~ de recursos do Export ~-
cialmente o Projeto PROQUALIDADE- Progrnma de Qualidade port Bank of United States of Amenca - EXIMBANK, agênCia 
daEducaçãoBásícaeim-MinasGerais. '" - -- • ----oficial norte-americana, destinados ao fmanciamento-do Sistema 

A matéria será anexada ao processado do Oficio n° S/19. de de Vigilância da Amazônia- SN AM. 
1994, e despachada à Comissão de Assuntos Econômiccis. · - A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econô-

0 SR. PRESIDENTE (CJagas Rodrigues)- A Presidência micos. 
reC<Obeu a Mensagem n"353, de 1994 (n° !.026/!14, na origem), de O SR. PRESIDENlE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
18 do_corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, nos recebeu a Mensagem no 358~ de 1994 (n° 1.032/94), na origem;-de 
termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja a 18 do corrente. pela qual o Presidente da República, em adita.men-
Repúõlica FederatiVã. do Brasil aUtorizada a contratar com 0 Ban- to às Mensagens nos 221 e 305, de 1994, e conforme Solicitação do 
co do Brasil S.A., agência Grand Cayman, operação de credito ex- Secretário-Geral das Nações Unidas, infonna a designação do Oe
temo no valor equivalente a até DOVfEDta e um mi.Ihões e vinte e neral-de-Brigada Newton Bonumã dos Santos para asS'Uii:rlr as fim
cinco mil dólares norte-americanos, patll repasse de recursos obti- çõeS de-ObServador-Militar-Chefe da Força de Proteção da ONU 
dos por meio de garantia da Export Kreditnamdem _ EKN, agên- na antiga fugoslávia (UNPROFOR), em adição aos 33 observadO: 
cia oficiál sueca, destinados ao fmaoC:iaritento do prOjeto do Siste: - res militares e 6 _!!lonitores policiais que já atuam. naquela regiãO. 
ma de Vigilância da Amazônia- SIV"AM .. _ _ O expediente será encaminhado à ComisSão de Relações 

A matéria ser.f despachada à ComissãO -de Assuntos Econô- ExteriOres é Defesã Nacióri3.1, pára conhecimento. 
oricos. · · - - o - · O SR. PRESIDENlE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Oficio n° 
recebeu a Mensagem n° 354, de 1994 (n° 1.027/94, na origem), de Sm, de 1994 (no 1.290/94, na origem), de-I O do corrente, solici-
18 do commte, pela qual o Senhor Presidente di RepUblica, nos tando, nos termos do art. 53,§ 1°, da Constituição Federal. a ne· 
tennos do art. 52. inciso V, da Constiwição Federãl, solicita auto- cessária licença prévia para que possa ap:réciar a qUeixa-Crime, 
rização pari que a República FederatiVa do Brasil possa:·contratar COnstante dos autos do processo n° 795-1/140, ofCrecich -contra o 
operação de crédito eXtemo com a Raytheon Com_pany no valor de Senador Onofre Quinan. · _ 
até duzentos e trinta e nove milhões e duzentos mil dólares norte- O expediente será encamii:iliado à Comissão de Constitui--
americanos, destinados ao fmanciameri.to do projeto do S"i.Stema de ção, Justiça e Cidaâania. 
Vigilância da Amazônia- SIV AM. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -, A Presidência -

A matéria será despachada à Comissão-ae-AssuntõS"EcoDô- · ·recebeu o Oficio_n° 1.329194; de 17. do conente. do Presidente do 
micos. SupremO Tfibunal Federal, comunicando que ã.quela Corte conhe-

0 SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues)"- A Presidência ceu em parte do Mandado de Injnnção n° 438-2/400 e reconheceu 
recebeu a Mensagem n° 355 .. de 1994 (n° 1.028/94, na ·origem_). de _a existência da mora do Congresso _Nacional_ na elabOraçãO da tei 
18 do corrente, pela_qual o Senhor Presidente da República, -tios complementar a possibilitar o exerCício do direito de greve, em 
termos do art. 52, inciso V, da CoiiStittiíÇãõ Federal: Solicitã Seja a ~Primento aq _dis_l.'(?sto ~ item yn do ari 37 da Çqpstituição 
República FederatiVã. dO Brasil autorizada a contr.itar, com o Ban- Federal. 
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O expediente setá enC3ntinbado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Ciâadania, par.>. as providencias que julgar neoessáriis. -

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) - O SeDhor 
Presidente da República editou a Medida Provis6ria n• 706, de 11 
de novembro de 1994, que autoriza a utilização de' recursos do 
Fundo da Marinha Mercanle - FMM em favor da Compallhia de 
Navegação Lloyd Brasileiro- LLOYDBRÁS. -

Se acordo com as indicações das Lideranças. e nos ter
mos dos ~§ 4° e 5° do art. 2° ~ Resolução n° 1/89-CN, fica as- -
sim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

l.Ganõa!di Alves Filbo 
2.Ronan Tito 

3.0dacir Soares 

4.Louremberg Nunes Rocha 

SJoaquim Beato 

6Jonas Pinheiro 

7 .Eduardo Suplicy 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB_ 

PTB_ 

PT 

Suplentes 

!.Gilberto Miranda 
2José Fogaça 

3Júlio Campos 

4.Espiridião AJ?lin 

SMauríCio Con"êa_ 

6.Va!mirCampelo 

1. 
DEPUTADOS 

Titulares 
BLOCo 

!José Santana Vascfoncellos 
PMDB_ 

l.Arol~ de Oliveira 

2José Augusto Curvo 2.Geddel Vieira Limi 
PPR 

3.Marcelino Romano Machado 3.Amaral Netto 

4.Artur da Távola 

SJoãoMaia 

6Luiz Salomão 

7 Miguel Arraes 

PSDB_ 

PP 

PDT 

PSB_ 

5.Delcino Tavares 

6.Carlos Cardinal 

7 Luiz Piallhyfuto 

De_ acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte cãlendário para a tramitação da matéria:-

Dia 21-11-94- designação da comissão mista; -
Dia 22-11-94- instalação da comissão mista; 
Dia 17-11-94-prazopara recebimento de emendas. 
Prazo para a comiSSão mista emitir O paretet sobre a admiS.. 

sibilidade; 
Até 26-11-94-prazo fma! da comissão mista; 
Até 11-12-94- prazo no Congresso Nacional.O SR. PRE

SIDENTE (O!'!W's Rodrigues)- O SeDhorPresidenle da Repúbli
ca editou a Medida Provisória n°-707, de II de novembro de I994, 
que a!teta o art. 4•, caput. da Lei n• 8.427, de 27 de maio de 1992. 
que dispõe ·sobre a concessão de subvenção econômicit. nas opera- -
ções de cr€dito rural. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos ter
mos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica as
sim constituída a comissão mista incumbida- de emitir parecer so
bre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

11vlansueto de Lavor 
2.Ruy Bacelar 

3Alexandre Costa 

4.Hydekel Freitas 

S.Maurício Corrêa 

6.Francisco Rollemberg 

PMDB 

PFL 

PPR. 

PSDB_ 

PMN 

PRN 

Suplentes 

1.Rona!do Aragão 
2.Coutinho Jorge 

_ 3.Carlos Patrocínio 

4.E$peridião Amin 

S.Teotônio Vilela Filho 

6. 

7 .Aureo Mello 7 .Ney Marallhão 

DEPlJTADOS 

Titulares 

-!Jonas Pinheiro 

2.Dejandir Da!pasqua!e 

BLOCO. 

PMDB 

PPR 
3.Marcelinó Romano Machado 

PSDB. 
4.Artur da Távola 

S. Wagner do Nascimento-

6.Luiz Salomão 

7 .Haroldo Lima 

PP 

Í'DT 

PCDÓB. 

Suplente; 

l.Ronaldo Caiado 

2J v o Mainardi 

3.Amaral Nett.o_ 

4.Sigmaringa Seixas 

5-!--ugustinho Freitas 

6.C3rlos Cardinal 

7 .Aldo Rebelo 

_ - _pe a_cordo ocom a R_~lução n°_ I. de 1989-Q\l. fica ~~be-
lecido o seguinte cilendário para a tramitaÇão da matéria: 

Dia 21-11-94- designação da co~são_ mista;_ 
Dia 22-11-94- instalação da comissão mista; - -
_Até 17-11,94- prazo para recebimento de emendas. 
-PraZo pala a comisSão mista emitir o pãrecer sobre a admis-

sibilidade; 
Até 26-11-94- Prazo fmal da comissão mista; 
Até 11-12-94- prn.zo nQ_Çóngiesso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) - O Sen!lor 

Presidente cJa. República editou a Medida Provis6i .a n° 708, de 11 
de novembro de 1994. que dispõe sobre a aplicação dos_ direitOs 
previstos no acordo Antidumping e no acordo de subsídios e direi
tos _oompensatórios, 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 -a.-sSUD Cons
tituída a COmissão Mista incumbida de emitii parecer sobre a ma-
téria: · · · 

SENADORES 

Titula~ Suplentes 
PMDB 

!.Gilberto Miranda l.Ruy Bacelar_ 
2.Ronan Tito 2.Coutmho Jorge 

PFL_ 
3JoãoRocha 3.0dacir Soares 

PPR 
4.Carlos De Carli 4Jarbas J>assarinho 

_psoB. 
S.Reginaldo Duarte S.Din:eu Carneiro 
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6.Magno Bacelar 

7 .Irapuan Costa Júnior 

PDT 
6.Darcy Ribeiro 

PP 
7 .Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

1.Eraldo Tinoco 

2.9eiDJ.ano Rigotto 

BLOCO. 
_ l.Os6rio Adriano 

PMDB 
2..0swaldo Stecca 

PPR 
3.Marcelino Romano Machado 

PSDB. 
3.Amaral Netto 

4.Artur da Távo!a 

S.Mário Cbetmont 

6Luiz Salomão 

7 .Paulo de Almeida 

PP 

PDT 

PSD. 

4.Sigmaringã Seixas 

5.Costa Ferreira 

KCarlbs Cardinal 

7 .Edi Silipl1llldi 

De aCOido com a Resolução n° 1. de 1989-CN~ fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 21-11-94- Designação da COmissão. Mista; 
Dia 22-11-94-!Dstalação da ConiissãO Mista; 
Ali! 17-11-94- Prazo para recebimento de emeudas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Ali! 26.-11-94- Prazo final da Comissão Mista; 
Ali! 11-12-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cha~as Rodrignes) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória n° 709, de !I 
de novembro de 1994. que flxa critérios para a-progressiva unifi
cação das tabelas de vencimentos dos servidores civis. altera o 
anexo II da Lei n• 8.237, de 30 de setembro de 1991, para imple
mentaçãO da isonomia a que se·rerere o§ 1° do art. 39 da Consti
tuição, e dá outras providências. 

De acon:lo com as indicações- das lideranças. e os t.eml.Os 
dos §§ 4° e 5° do art. zo da Resolução n• 1/89-CN, fica assim 
constituida a comissão mista incUmbida de emitir parecer sobre a 
matéria: - -- -

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB. 

l.Ronan Tito !.Coutinho Jorge 
2.Gilberto Miranda 2.Ruy Bacelar 

PFL 
3Jú!io Campos 3.Alexandre Costa 

PPR 
4Hydekel Freitas 4Lucídio Portella 

PSDB. 
S..Mário CovaS - S.Almir Gabriel 

PTB. 
6Jonas Pinheiro 6.V almir Carnpelo 

PT 
7 .Eduardo Suplicy 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PPR 
3.Marcelino Romano Machado 3.Amaral Netto 

PSDB. 
4.Artur da Tãvola - 4Siwaringa seixas 

PP 
S.Raul Belém S.Benedito Domingos 

PDT 
6Luiz Salomão 6.Cados Cardinal 

PPS. 
7 .Sérgio Arouca _7 .Roberto Freil:e 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, f= estabe· 
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: · 

Dia21-1!,94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 22-11-94 -IDstalação da Comissão Mista; 
Ali! 17-11-94- Prazo para recebimento de emendas.l'rnzo 

paxa a comissão miSta emitir õ pãrecei sobre a admissibilidade; 
Ali! 26-11-94-Prazo final da Comissão Mista; 
Ali! 11-12-94- Prazo no Congresso Nacional. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Esperidião Amim-- Humberto Lucena --Jacques Silva -

Jarbas Passarinho- João França-Jonas Pinheiro- Josaphat Mari
nho- José FogaÇa- Júlio CamPos- Meiia Fllbo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Passa-se à lis
ta de oradores .. 

Concedo a palavxa ao nobre Senador Lowival Baptista, por 
cessão do Senador Chagas Rodrignes. 

O SR. LOURIV AL BAPI'ISTA (PFL-SE. ProllUllcia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, a Sabia tem contnOuído com nmitos nomes ilustres para 
a política nacional. 

Desde 1945 ali! a atualidade, entre os Parlamentares brasi
leiros? sempre despontou, com relevante destaque, o nome de um 
baiano que foi um verdadeiro ~bravador nO campo das liberda
des pe&soaiS e da justiça social, principalmente no que diz respeito 
ao direito das pessoas nas relações de famflia. 

Lutou pela institUição do divórcio, pelo amparo dos filhos, 
independente de sua origem. pelo amparo da mulher na união está
vel, e muito contribuiu par.t a amai redação do capítulo da família 
na Constituição de 1988. que veio-contribuir para minonu-" antigos 
e injustos preconceitos e discrimi:D.ações CQllt:ra as pessoas na con
vivência social. 

Refiro-me, Sr. Presidente, ao nosso eminente Colega e ilus
tre companheiro, o nobre Senador Nelson Carueiro, que, taiiienta· 
velmente, não se reelegeu para o Senado, o qtie tonstitni uma 
grande peida para a política nacioDa.!. 

Fiquei sensibilizado com a leitura de um artigo no, ColTdo 
Braziliense de ontem, intitulado "J~stiça a um Lutador'', de auto
ria do eminente Senador Josapbat Marinho, que esboça um breve 
perfll do Senador Nelson Carneiro e de suas lutas e vitórias, fala 

-de sua sintonia, em ·espírito politico, com o saudoso baiano JJ. 
Seabra, e ressalta um aspecto que deve merecer_a reflexão de todos 
os que militam na politica e daqueles critioos implacáveis Elos polí
ticos e dos homens públicos.. 

Nelson Camefro. aos 84 anos, depõis do exercício de tantos 
mandatos e intimidade com o poder. em face dos seus ''minguadís
simos-rectirsos''. não se sente humilhado de sua pobreza. 

Sergipano por adoção e baiano de nascimento, quero asso
ciar-me ao pensamento do Senador Josaphat Marinho, quando 

BLOCO. 
lJairoCameiro _ 

PMDB. 
2.Merval Pimenta 

1.Délio Brás 

2.Zaite Rez'ende 

__ 3!mna, no _fmal do seu artigo, referindo-se a Nelson Carneiro, que 
conheci nos met!_S tempos de f?S~:Udante: _ ''Esse baiano J;D.erece o 

-apreço da soCiedade: por Slia inteireza de caráter e pela -êfíciênCia 
parlamentar em favor de maicir justiça social". 
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No merecido descanso que as umas lhe impuseram, Nelson Correio Braziliense 
Carneiro tem :a confÕnná~lO, anieniZãlido-Ibe as injustiçaS da viáã Brasília, domingo, 20 de novembro de 1_994 
pública, o respeito da sociedade. a gratidão de milliões de brasj!ei-
ros e o carinho do povo baiano. - JUSTIÇA A UM LliT ADOR 

O Sr. Jutaby Magalhães- SeoadorLourival Baptista, V. -Josaphat Marinho 
Ex a me permite um aparte? 

o SR. LOURIVAL BAPTISTA_ Concedo c{aparte-ã V. O ieCente-artig<,-do Senador Nelson Carneiro, -sob o titulo 
"Guilherme-.'_', é o retrato de um derrotado que merece respeito. 

Ex•, com muito prazer. Ainda vivas as feridas do pleito ingrato. esquece de sí para eScre-
0 Sr. Jutahy M3galhães-- Qubro ass6Ciár-me- à V. Ex• -ver sobre J. J. Seabra, a gr.mde devcção de seU espírito- jxjlítico. 

nessa homenagem que faz ao Senador Nelson Carneiro, referin- ''Pouco importa se 0 revés resultou de traiçãO. de fraude, de cor
do-se ao artigo do Senador Josaphat Marinho. V~ Ex*, além da rupção", como assinalou. Relevante é que, na bom. de justa ang6s
convivência aqui ho Senaao, cOmpartilh~ de _sua trajetória po- tia. manteve a recordação d<? velho amigo- _e chefe, que foi uma das 
lítica. Tive oportuiiidade, alguns dias atrás_. de _prestar l]ID!_ ho- figuras estelares da República. na sua primeira fase. Entre eiTOS e 
menagem não apenas ao Senador Nelson Carne~o .. ma~ -~-v_. acertos. vitórias e denotas, Seabra guardou o sentimento de gran
Ex~ também, dois companheiros -que farão muita falta ~ esta deza, que é a marca indelével do homem público. Em testemunho 
Casa, que entregariim- Seus nomes 3.o poV-o âe seus Estados para dessa qualidade, mais não é preciso relembrar-se do que sua atitu
exame das populações. V. Ex• teve u_!Da trajetória brilh_3.!J.te nes- de edificante, como governador e chefe de partido, de tomar a i.Jii
te Congresso e- iambém fiente ao-Govem.o do seu Estado~ V. ciativa da reeleição de Rui Barbosa ao Senado, apesar de seu ad
Ex• sabe, ainda mais, que tenho um apreço pessoal enorme, não versário. 
só pela sua trajetória política. mas pela sua personalidade, pelo Espero que forças não me faltem para traçar o perfil parla
que V. Ex• representa de bondade, de apreço, de afetividade, de mentardo baiano eminente, em honra de sua vida produtiva e tem
compreensão, de humanismo, (}uãlidades estas d~. que é igual- pestuosa e em homenagem à confiança de seu fiel e e5J>C?ntâneo 
mente detentor o Senador Nelson Carneiro. V. Ex•, grande co- devoto. No momento em que Nelson Carneiro não retorna ao Con
nhecedor da vida polítici da Babia-; sabe- que, quando Cheguei __ gresso Nacional, é o que ~e posso p~eter. A sociedade brasilei
ao Senado, eu era um adversário dO Seriador Nelson Carneiro; ra não 0 esquecerá, riiesmo sem mandato. "S~ eleí~o que não se 
adversário por herança, e não por qualq~~r problema pe_ssoal ou ganha é como exüio11, segundo acaba de frisar, há ostracismo que 
mesmo na vida pública. To"âavia, tive a satisfação de poder, no não leva ã deSiembrança. Seabra, como Otávfo Mangabeira, foi 
-;ontato pessoal com S. Ex•, transformar-me em um companhei- exilado, e de nenhum deles o pO\ro esqueceu, em razão dqs ser
ro seu e em um admirador do seu trabalho, e sei que mereço da viços que já haviam preStado à co1etividade. Destituído de 
parte de S. Ex• um apreço pessoal. Por isso. quero ju~~ a_ mi- mandato, porém presente, o derrotado de agora há de ser lem
nha voz à de V. Ex.• para lamentar a ausêncíã. que o Senador brado sempre, pelo que fez e ainâa pode fazer, graças à retidão 
Nelson Carneiro e V. Ex• farão n-esta Casa .. bem como outros de seu espírito público. 
que também aqui não estarão a p~r-do dia 1° de fev~~iro. 4e _ A família brasileira, sobretudo, há de permanecer atenta ao 
1995. Assini, ínSis-fO enl, pesSõàJ.mente. repefir o que Já fiz há que ele representou na atividade parlamentar. De um lad~ o com
alguns dias, ou seja, prestar a minha homenagem a V. Ex• e ao bat.ente, defensor de idéias e da liberdade de todos os c1<:4~os. 
Senador Nelson Carneiro. Não foi nunca uni SUbmiss(Ç.ãiiteS o homem independente. Como 

O SR. LOURIV AL BAPI"ISTA -Muito obrigado a V. representJmte da Babia, sua terra natal, oo do Rio de Janeiro, com 
Ex• .. Senador Jutahy Magafuães, pelo seu aparte. que se identificou, o ideário do democrata não sofreu eclipse. N"'ao 

o experimentará, em qualquer campo, o octagenário_ lúcido. De <?U-
Na vexdade, conhecemo-nos há muitos anos, pcdemos dizer tro lado. não foi apenas o pregadoi- de liberdades, mas, e~- -

que desde os idos de 1930, quando. ponx:asião daquela Revolu- ment~ 
0 

construtor de mais igualdade entre as pessoas, inclusive 
ção, as tropas revolucio~ desceram e_ se sediaram e~ A~agoi- entre o.hÕmem e a mulher. Pode dizer-se que, na ação de congres
nbas, onde eu residia. Lá tive a ventura de conhecer o seu pal, que sista, depois de 1945, ninguém. 

0
. superou ~ luta-pela su~sã~ de 

fez amizade com o meu e manteve o relacionamento mesmo de- -- . e: 
-preconceitos e injustiças-scx::ials. Não se limitou, como~~ o la

pois de ser Governador da Babia. Conheci V. Ex a joyem ~-~.i- -zem, à apresentação de projetas. Assegurou-lhu_a co~muu~iade .de 
nua jovem - e. nesta Casa, sempre nos entendemos bem, pol.S seu esforço, para vê-los vitoriosos. E os viu transformados em lei. 
construímos uma amÍZÃde sólida. Bateu-se tenazmente pela instituição do divórcio, quando o 

Não poderia deixar -de. após ler aquele magnífico artigo·-do propugnar-ameaÇAva eleição. diante da resistência de muitos, s:>b? 
Senador Josaphat Marinho a respeito do Senador ~e!son Cameiro, ínfluxo do pensamento católioo. Pugnou pelo tratamento eqilitati
pedir a sua transcrição nos Anais da Casa, porque o Senador Jo- vo dos fi.fuos, independentemente de su~ -~ge:~ Deve-se-Jhe, ~ 
saphat Marinho expressou o que partiu diretamente do seu cora- grànde parte, a lei que garantiu auxílio econômico aos ~IIb.os haVI
ção, sem passar pelos fütros da sua inteligência. _ dos fora da sq9eda.de conjugal. Os direitos da concubma resulta-

Muito grato a V. Ex a, eminente Senador Jutahy Magalhães, :ram muito de sua visão d~justi~-;E_o capítulo da família. da atual 
pelo aparte que muito emiquece O riieu pronunciamento. COnstituiçãO, ígilalando oS filhos e proibindo toda forma de discri-

. - minação, bem assim admitindo "a união estável entre o homem e a 
Finalizando: Sr. Presidente, peço a transcrição, cOm o Ineu muJher como entidade familiar'', é produto predominantemente de 

pronunciamento~ para que conste nos Anais do Senado, do texto -sua luta e de seu poder de convencimento. 
do artigo a que me referi. de autoria do eminente Senador Jo~phat Mas 

0 
lidador de tantas causas justaS confessa.- no mesmo 

Marinho, :intitulado ''Justiça a um Lutador", publicado no Correio artigo refeiidO; que em race de se~ "minguadíssimos reais", hou
Braziliense, edição de 20 de novembro de 1994. ve que obter empréstimo- de 20 mil d6lares, para "saldar débilos 

DOCUMENTO A QUE SE REFI!ffE~ 0 SR. l.OU- liíacfiáveis", certamente da campauba eleitoral. E já~ foi C()brado, 
RIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO. . sem que se -lhe concedess_e_."sequer o mês dos agiotas". O. fato_~ 
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dignificador de Nelson Carneiro, ainda qu_e __ a exigência apreSsada prima utilizada pela indústria. 
do pagamento a··constranja. Esse fato indica. também. à opinião Vamos nos deter agora !13: situação do algodão no Ce3rá.. 
pública. que não cabe generalizar o mau juízo sobre os homens Nativo daquele Estado, o algodão sustentoU a ecO:i:tomia local du
públicos. Aí está um que, depois de tantos mandatos e aos 84 anos, xante mais de_®is ~loS, porém vem sOfrendo rápidã._ redução na 
não se sente humilhado por sua pobreza. Esse baiano merece o produção nos últimos vinte anos, rião só por causa da iiregularida
apreço da sociedade: por sua inteireza de caníter, e pela efio'"ência de climática e -de pragas, mas principalmente por causa dos baixos 
parlamentar em favor de maior juStiça sOciil. preços e das dificuldades_de colocação no mercado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Concedo a O-declínio do algodão causou crise generalizada na agrope-
pal.â.VI<~- ao nobre Senador Reginaldo Duarte. cuária do $emi~árido por_ não haver atiVidades alternativas gerado-

O SR. REGINALDO DUARTE_ (PSDB-CE. Prouuncia o ras da emprego e renda capazes de reverterem o difícil quadro se
seguinte discilrso. sem· revisão do orador.) - Sr. Presidente~ Srs. cial prevalecente no meio rural. 
Sena.clores., volto, neste momento, a falar de um tema crucial-para A 1nviabilizãção da produção do algodão arbóreO fOi conse
o meu Estado, o Cear.í. Trata-se do virtual desaparecimento da qúência. sobrettJ.do, da ausência de uma política de desenvolvi
cultura algodoeira no Estado,_trazendo com i$0. refiex.gs, princi- mento tecilo16gico. intensamente buscada nos países que reConhe
palmente na perda de milhões de postos de trabalho, pela desmobi- cem ã Sl.la iD:ijxntânCia-eCOiiôníicit .e-soéial, mas encarada de forma 
Iização doS agricultores e fechamento das indústrias de beneficia-- paSsiva e deSinteresSada pelos gestores da política pública no Bra
mento. As questões vinculadas à margi.nalidade e à. falta de segu- sil. A siruação ~ rilais-dramática para- os produtos -agrícolas que 
rança, principalmente em Fortaleza. têm suas origens na desestro- exigem tecnologi~ biOfógi~ Ue-longa ~ufaç:ão para se adapta
tutação de cultivos tradicionais hoje em franca -decadência, como o rem ao solo e ao clima da região selni~árida, notadam'énte as cultu~ 
algodão e o caju. -ras- perenes, que só apresentam resultados satisfatÕrios depois de 

Esse será o grande desafio do govemo Tasso Jereissati. que muitoS ailoS de pesquisas e de enVOlvimento de cientistas compro
se instalaní a partir do ptóximo ano no ~ o qUal; em sua pri- metiâos com a causa do desenvolvimento agri.ÇX)la no P~. _ _ _ 
meira administração, seguida pelo seu sucessor Ciro Gomes, sa- Por outro lado, a indústria têxtil, assentada no_insumo .dgo
neou as fmanças públicas, estabeleceu a moralidade e atraiu inves- ãão, porém apoiada em fumes bases económicas e políticas, apre
timentos para a industrialização do Estado. Falta revitalizar o meio sentou crescimento contínuo e persiStente da otdem de 14,2% ao 
11ll'<ll, introduzindo a modernidade e_ o capitalismo no camp:;:.. -ano ilos últimos 15 anos, contlibuindo para transformar o Ceará 

Todos nós sabemos em importante pólo têxtil e de confecção no contexto nacional. 
Todos nós sabemos que a cotonicultura é uma das culturas Não obstante, o abastecimento- da indústriã têxtil cearense 

agdcolas que mais empregam mão-de-obra não-qualificada. O ai- vem apresentando crescente dependência do algodão importado, 
godoeiro necessita de cuidados especiais~{tãleio, capina e. princi- subsidiado na origem. Em que pese o fato de o algod.ãõ ce:atei~S6 
palmente, controle de pragas) que demandam muita gente. Isso apresentar boa qualidade e custo de produção agrfcola competi! i
sem. falar na colheita. E importante salientar que ela é realizada, vo, o produto encontra-se impossibilitado de concorrer com o pre
pelo menos no Brasil, exclusivamente Jx,r via manual. Com essas ço subsidiado, em tomo de 25% a 50%, do algodão em pluma im
caracterlsti.caS, estima-se que cada hectare ocupado com a cultura portado. 
é snfic1ente pan.-empiegaxuma pessoa adulta dlll1lll1e aproximada- Essa realidade é resultado da intensificação das trocas co
mente um mês. Tudo isso sem contannos com o proprietário e sua mert:ials, aj5oi3da pela ablal p:;:.Iítica de abertura comercial brasilei
fai:oília. . ra, que vem expondo de maneira perigosa a agropecuária e a in-

Embora seja o sexto maior produtor de algodão, o Brasil dústria dQ País à concomnciltintemacional, freqfientemerite replo
tem uma participação na produção mundial que não ultrapassa os ta de artifícios e subterfiígios-pioteciOnistaS. Por este fato é que so-
3%. S6 para V. Exts terem uma idéia, o nosso País caraderizou-se -- mos levados (!. recomendar que as medidas de abertura ao comér
como essencialmente_ exportador até 1983. Naquele ano, segundo cio externo devem ser acompanhadas de uma política cada vez 
a CONAB, produzimoS 5_86 mil toneladas, exportamos 180 mil e mais flexível e ágil na concessão de subsídios para produtos agrf
importamos apenas 2 mil e 400 toneladas. colas de exportação, além da aplicação de tarifas adequadas sobre 

O quadro alterou-se radicalmente_a partir de então. Hoje so- ª-S importações de matérias-primas e de produtos indnstriali~. 
mos um país importador. Segundo a_ mesma instituíção; em · Os &:tad® Unidos e os membros da Comuni~de ~onõ-
1993/94produzimos aproximadamente 410 mi! toneladas, expor- mica Européia encabeçam a lista de países que concedem snbsí
tamos 15 mil e importamOs outras 400 mil toneladas. dios generosos às suas exportações agricolas e aplicam pesadas ta-

Mas o que nos levou a.essa situação?-Se flzexioos um levan- ~as alf~gárias e barreiras não J.arifárias sQbre as importãÇões a 
tamento dos dados disponíveis sobre a área cultivada, produção e frm de protegerem as atividades ecooômicas~intemaS. 
produtividade, obseiVamos que todos decairam nos últimos anos. _ A propósito; Càbe_salientar que essa política -de subsídios e 
Vários são os mOtiVos a -explicar essa t:o:DjunttJra, envolvendo a tarifas compensatórias fóinõu-se regra geral no_ ~érc~'? interna-
produção em si ou mesmo o mercado, mas que sempre agitam ~no cional. _ 
sentido de desestimular o produtor a cultivar a fibra. O Sr. Jacques Süva - V. Ex• me concede um aparte. nobre 

No ano de 1991, por exemplO, as cotações de mercado nun- Senador? 
ca foram snperiores ao preço mínimo. Dessa maneira, os agiiculto- O SR. REGINALDO DUARTE- Pois não. 
res não tiveram oUtra alternativa a não S€"rre&iiir a área destinada O Sr. Jacques Silva- Senador Reginaldo Duarte, V. Ex•, 
ao plantio de algodão. .. _ _ .. com dados. fala com l!lllita propriedade da situação da produção 

Cora uma demanda interna de cerca de 800 mil tOneta~ do algodão no seu Estado, ccimo, de resto, no Pais. Gostaria de di
daslano e uma produção de apenas 410 mil tonelàdas. o Governo zer a v. Ex• que também no meu EStado. nótadãmérite os_ m:i:lnici
não teve-escolha senão apelar para- o produto estrangeiro. _Desse pios de Rio Verde e Santa Helena, que fora.nl grandes {tt-OdulDres 
modo, no início de 1993 deixou de aplicar o iinposto de importa- de algodão, têm-uma produção mínima boje etn dia, exatamente 
ção sobre o algodão importado. Na realidad~ o imposto ainda é por esse motivo,que V. Ex• acabou de citar, qual seja._a falta de in
cobrado sobre o caroço~ mas não sóbre ·a pluma, que é a-Jnatéria- centivO à produção desse produto tão importante para a confecção 
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dos nossos tecidos e do nosso vestuário. Por isto, estamos vendo Bolsa de Mercadoria de Nova York representa o termômetro do _ 
os altos preços do vestuário no P~. __ E. agora. V. Exa fala da im~ coméreio mundial de algodão. cujos agentes econôlnicos (produto
portação proveniente do Paquistão, o que é um absunlo, Senador res. cop:etores e compradores) permitem manobras especulativas 
Reginaldo Duarte, pois tendo as melhorest~ e o melhox: cli_~- _d~preços de c_Ç>mercialização abaixo do c_usto de produção agrloo
estamos importando algodão dos Estados Unid~ _e do PaquistãO, la, graças ao i.ri.strumento oficial e legal de prot.eção através de sub:
quando deveriamos: estar fazendo ~tamenft? o_ con_~Oy '""'?..!! seja, _ sídio à agri~ltura e de ~as. comPensat6ri~ sobre .importações. 
exportando. Espero, Siiiceramente, que essa situação seja re_~erti.da. As po_Iíticas de proteção. através de subsídios_ e taxações 

O. SR. REGINAL~_ DUARTE- Muito obrigado, nobre compensatórias flexíveis e ágeis, são práticas cre~tes nos países 
Companheiro. Apenas complementando, gostaria de informar a V. =d-esenvolvidos, o que permite competirem em condições vantajo
Exa que sou um ex -maciuiniS~ de algodão. Ainda sou detentor de sas no CX?ID.ércio internacional de produtos primárioS e mamifaturn.dos. 
uma das indústrias mais- bem montadas do Eslado do Ceará, que - A legislação sobre política protecionista é geralmente sos
chegou a comercializar cerca de 13 milhões de quilos de algodão. tentada por bancadas ruralistas, com posição sólida nos Legislali
Hoje, essa empresa encontra-se parada, por falta de ~~ria-priina, y_Õs desSes -piíses, e nãO-se observam reçuos, mesmo com as cons
tendo em vista o desestimulo dos nossos governos, que retiraram taD.tes pressões diplomáticas dos países prejudicados. 
alguns subsídios da agricultura, o que terminou porpeSltr~sobre o A polítici- de Subsídio ã agricultura permite praticamente 
nosso algodão. eliminar os concorrentes _:no comércio internacional_, mesmo pará 

Há dez anos, o algodão representava cerca de 75% da_ recei- prOdUtos de de:ciiãiida crescente e expressiva no âmbito mundial, 
ta do Estado do Ceará. Hoje, representa apenas 10% da receila do como é o caso do algodão. Atualmente, apenas a Ot.ina, os Esta
Estado. dos Unidos., a Índia e o Paquistã_o apresentam taxas positivas e per-

Os mecanismos de proteção ao mercado in(emo São contro- ·. Si.Sieiites :de -V3:clãÇão na produção do algodão em pluma. No caso 
lados pelo GAIT- Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras eCo- esPecífico do Paquistão, conforme informações da imprensa espe
m.ércio. Por esse acordo global, a política comen:ia1 entre países é 4;:ia1iza.da, o SQbsídio_ chega_ a 50% sobre o preço de exportação de 
feita através de negociaÇôes e acordos de concessões recíproCaS artigos_ de confecção; enquanto, nos Estados Unidos, atinge 26% 
para evitar danos à ati v idade econôm:ici -do país importador. - sobre o preço de algodão eni pluma, o que permite a esse pais co-

Acredita-se que a recuperação da -ecõn-oniia algodoeira dO-- locar ()S seus produtos têxteis a preços inferiores ao~_ cusi.os ·ru;_ pro
Brasil e particularmente do Ceará esfá na de~ndência de uina po- dução de outros países. 
lltica agressiva de proteção ao algodão_ através de subsídios à pro- 4inda conforme informações da imprensa ~PeciaJ:ii.ãda, no 
dução e a imposiÇão de tarifaS -compensatórias Para os produtos momento, o governo norte-americano mantém um PJ;CÇo-base para 
importados subsidiados na origem, de modo a evitar danos_4Tepa- o pn;>gram_a de sus~ten~ção da eçonomia ~g~ira._ fixado_ em 
ráveis sobre a agricultura, a agroindústria, o abastecimento interno 72,90 dólares pOr libra/peso parn -~ safra de 199~9"3. Ao niédio de 
e ainda assegurar maior competitivídade na exportação~ - - 53;>0_Qô!_are~ fibra/peso na venda do algodãO em pluma Texas 

Nas últimas duas décadas, conscientes da ptOblemãtica ai_- - Middl- Ilfl- BOI~ de Mercadorias __ de Nova York., a diferença de 
godoeira, sucessivos governantes -cearenses aplícãram diversas 19.30 d6láres é depoS"itada na conta coirente do produtor como 
formas de incentiVOs embutidOs nã distiibuição de sementes, na- sUbsidio do ~emo dos Estados _Unidos. Esse a1_godão, acrescido 
m~ca.nização, no crédito rural e na assistência téCniCa. gmtuitii. en-~-de "diispesaS com transporte e desembaraço alfandeg.i.rio de 4,00 
tre outros. Porém. a gradativa perda de conipetitividade do algo- dólares,cbeg;~aoPQrtodeMucuripeemFortalezaa57,50dólares. 
dão em relação ao produto importado e subsidiado no país de ori- _Pelos e~udos recentes do Pro~ de Revitalização da 
gem leva à necessidade de medidas de proteção ao produtor de Cotonículfllra Cearense - PROAL.GODAO. o custo_ v~vel mé
forma mais ampla e consta.Ílte, tal como uma polítiCa agricola es- ---- dio de algodão herbáceo de sequeiro em pluma_ (97% da área e 
pecífica para o algodão, oom base Il() modelo norte-americano de 92% da produção) situaCse em torno de 63 dól/lres por libra/peso, 
proteção à agricultura e_ à agroindústiii. mediante a concessão de acrescentando-se 4,50 dólares por libra/peso de custo de transporte 
subsídio direto ao produtor. - e I ,9tfâólar de FU~t.JE.AL, o custo em Fortaleza de 69,40 dOia~ 

A hipótese que se procura defender é, portanto, que os re- rei Se situariã- 20% acitria âos 5J,60 d6~~ referentes ao algodão 
cursos f'manceiros públicos ã"plicados na concessão de incentivos e_ =_- am~ricaiiO. _ _ -
subsídios à agricultura teriãm um efeito rápidO e significatiVo so- A partir de tais números, é fácil perceber que o subsídio 
bre- o nível de emprego e de renda e sobre a receita tributária esta- proporcionadO pelo govemo dos Estados Unidos a seus cotonicul
dual, resultando. desse modo, em elevada relação custo'beneficio. tores~ fundan;lep.W não só para o crescimento do setor no interior 

Cabe afumar que uma política de subsídio ã produção algo-- daqUele País. como também _para garantir a compe~tividade ~do ai
doe ira brasileira, em geral. e à cearense, em particular, não onera-- gcx:1?o nórt~americruio e. de ~s derivadQs têxteis no mercado in
ria de forma expressiva as-fmanças públicas, dado que par~: uma temaciona1, a despeito dos altos custos salariais da mão=de-obra 
demanda brasileira- de cerca de 750 mil toneladas de algodão em nos EUA. 
pluma e uma demanda cearense em tomo de 100 n:iif ton~ladas, Não obstante a politica protecionista seguida pelos Estados 
em 1993,um subsídio de 20% sobre 69,40 d6lai-es Por libri levaria Unidos, o governo daqueb país, forte defensor de sua indústria e 
à redução de 13,88 dólares e permitiría colocar o algodão .na fiação -do -empiego de seus trabalhadores.. contra-ataca vigorosamente os 
a 55,52 dólares. Isso_tomaria o algodão nacional competitivo sem concorrentes no mercado extemci do algodão e derivados, aplican
prejudicar o produtor rural e a indústria têxtil. Para tal, calcula-se do contra os seus parceiros, em especial os do mundo em 4es_en
que o montante global de subsídios necessários sena- da. ordem de volvimento. os vigorosos· disposítivos de suã" severa legislação 
230 milhões de dólares em nível nacional e de 30 milh~s de""~la-_ anti-dumping e anti-subsídios, com visw--a lhes retirar as vanta
res para o Ceará. Cifras modestas se comparadas às demais politi- gens competitivas. espontâneas ou induzidas. 
cas existentes de incentivo fiSCal e de fomento a outras atividades Desse modo, caso específico do Cearã, o expressiVo cresci-
não tão estratégicas quanto a cotonicultura. mento das vendas de fios têxteis de algodão nos -últimos anos para 

Os Estados Unidos são o segundo maior produtor c consu- os EUA, por parte de uma importante empresa agroindustriallocal 
midor e o primeiro eXportador mUndial de algodão em pluma. A despertou a suspeita naqo.Jele paíS de que estaria]Javendo-uma certa 
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dose de subsídios na produção da reTerida empresa. Esta suspeita prego e a marginalidade." 
motivou, fuclusive, a abertura de um processo de investig3.ção a Muito obrigado, Sr. Presidente. 
cargo do Departamento do Comércio dos EUA, que teria recente- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
mente enviado três de seus iécniços ao Ce&<f para exa.m.inãfum in pãl:M:a ao nobre Senador Jutahy l\.1a.ga]hães. 
loco os condicionamentos envolvidos m fonnação do preço ex- O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia o 
factory do fabricante cearense. _ · · seguinte discurso. Sem revisão de orador) - Sr. Presidente, SI's e 

O Sr. Ronaldo Aragão:.. Permité V. Exauro aparte? Srs._s-e:D.adores, paxa variar; vou tratar -de um asstlDto que -é -o Se-
OSR.REGJ.NALDODUARTE-OuçocornpmzerV.Ex'. guimento daquele de sexla-feinl passada, quando, por coincidên-
0 Sr. Ronaldo Aragão -OUço C:Om atenção o prohtincia~ cia, tive-a oportriDidade ae ler, nesta tribuna, o artigo do jomalista 

mento que·faz V. Ex" a respeito de um assunto da maior seriedade: Clóvis R os si, que tratava de problemas da Babia. Pedi, inclusive, a 
o problema do algodão no Brilsil. Sabemo_s que esse produto, em transcrição desse artigo. 
certa época, foi a· cultura de sustento em vários Estados do Nordes- No dia seguinte, fui 1'surpreendid9" por uma carta publicada 
te do País, principalmente no Estado õo -_Ceani.: Determinadas cir- no ''Painel do Leitor", da Follia de S. Paulo do dia 19 de novem
cunstâncias favoreceram a perda dessa hegenionia de maior produ-:. - bro, que talVez não fosse um docUmento apropriado pam faier par
tor de algodão. Dentre elas podemos citar o bicudo e a falta _Q.e in- te dos Anais desta Casa, mas, como é o-seguimento: dacplilo que 
centivo político-ao-agricultor. Não se fornecem _tneios paia_que o fOi lido nesta tribuna, passo a ler pam constar também dos Ãnais" 
produtor de algodão tenha condiçõeS de sobreviver !to Norâeste. - d_o Senado. - -
Nós, que representamos Rondônia, Estado que hoje está iniciã.ndo Sob-o tiÍnlo "EJ.etçôeS J3aiaMs", nestes temlos es-iá o artigo 
a cuJtura d_o algodão, estamos muito apreensiVos com essa política, que traz _o fax do ex-Governador Antân.io Carlos Magalhães dirigi
com. a falta de incentivos à produção algodOOtfa: nõ:"Brasil e agora do ao jornalista Clóvis Rossi: 
naquele Estado. Como diz muito bem V. Ex•, a agricultura no 
mundo tem subsidieis até para que ós produtores-possam continuar 
plantando; no Brasil, ao contrário, tiia.-se o subsídio do algodão e 
leva-se para a exportação. A atual polítici. ag:rícolã. -deixa o produ
tor cada dia mais pobre, mais miserável. &tendemos- que, se o 
Govemo não levar em consideração que a agricultura, em todos os 
seus campos de produção, é o esteio do desenvólvimento, teremo~ 
dias sombrios. Preocupo-me-com Ielação ao algodão, po1S o agri..: 
cultor do Nordeste hoje jã está"praticiuiJ.imte ·ae5estimulado, o que 
não ocorre nos Estados que estão começando agora essa produção. 
Quero parabenizar V. Ex• pelo_ discurso de bQje., tra~ndo _essa 
consideração ao Ministério da Agricultura e ao Governo F:ecieral, 
pois é necessário que se tomenlprõvidências p·ara que o algodão 
no Brasil não se tome apenas uma lembrança. Fala~se em subsídio 
para a imporlaÇão, criando problemas para o produtor e para aque
les que acreditaram m cultura do algodão. P.arabéns a V. Ex• pelo 
oportuno pronunc:iãine.nto nesta t.anle. Muito obrigado. ~ 

O SR. REGINALDO DUARTE - Muito. obrigado, nobre 
Senador Ronaldo Aragão. Apenas para completar e subsidiar seu 
aparte? desejo informar que o bicudo instalou-se no Nonl_este há 
mais ou menOs 16 anos. Mas esse_ predador não fõi a causa do ex
termínio do algodão do Nordeste. 'O Pk:uçlo maior foi o Governo, 
que retirou o incentivo à a&;ricultura. E como sabe V. Ex•,-o algo
dão é uma cultura nobre e cara. Seus txa!PS culturais -e custos são 
elevados. 

Nos Estados Unidos, -o bicudo instalou-se há mais de cem 
anos, e os americanos continuam detentores da hegemonia do al
godão-nó cCilário niundial. Portanto, o bicudo m~or Ioí o Gover
no. que tirou o crédito agricola e deixOu-os agricultores desprote
gidos, migrando parn: os grandes centros, inchando as grandes ci-__ 
dades. 

O problema da crimi.nalidade nas grandes cidades é oriundo 
do campo. Pelo Censo de 1950, setenta por cento da população 
deste PaíS morava n-o campo; boje, pOuco m<i.is de 15% está radica
da no campo. Os demais migraram para as grandes cidades. Muito 
obrigado pelo aparte, nobre companheiro. 

Continuo o meu discUrso. Esperamos que o Governo Fede
ral, com base nestes dados compilados_ em__tra_halho publicado pelo 
lnstimto de Planejamento do Ceanl (IPLANCE), investigue esta 
questão a fundo e tOme medidas visando revitalizar a importante 
agricuhura do algodão no_ B_rasil, revitalizando _ái:eas produtoras 
hoje deprimidos e reconquislando postos de trabalho peJ:didos, 
contxibuindo para atenuar nossos principais problemas~ o desem-_ 

"O senhor não _acreditOu nas pesquisas, inclusive 
-do DataFOlha. Acredite agora, pelo menos par.1 ímgir-se 
demociala, no veredicto das umas, que é a melhor res
posta que eu posso lhe dar. No caso de sua crença em 
suposições _de fraude em eleição para o Seiiado., sem ci-

- tãi' um faio -oU -s-equer um iõ.âício, é mais fácil supor., o 
-- :_ que eu não penso ser verdadeiro, embora mui~ pes;;oas 

estejam assim pensando, que só motivos escuses leva
riam um articulista a defender, sem qualquer motivo., a 
segunda ou primeira pior prefeita: do Brasil (vide Data
Folha). Terei, quem sabe. oportunidade de dizer ao se
nhor verdades que sei sobre seu caráter, que são piores e 
bem_mais graves que as mentiras que escreve a :meu res
peito. N""ao seja coVarde. Assinado: Antônio Carlos Ma
galhães. 

Resposta do jornalista Clóvís Rossi: "Covardes 
não 'aSsinam o que escrevem. Eu assinO etri vez de -riCar 
fazendo insinuações, bem ao contxáiio-do Sr. Antônio 
Cmos Magalhães, que, pelo último perãgrafo de sua 
carta. apenas dá razão ao que foi por mim escritO, oo 
seja, que sempre esteve do lado da tru_culência. Louve-se 
a-sua coerência: continua truculento11

• 

Sr. Presidente, sr-s e Sis. SenacW:tes, isso é Uiria-Pe<luena. 
uma ligeira comprovação do que venho dizendo há muitos anos. 
Nenhum jomalista tem o _direito de criticar, por mais leve que seja, 
a figura do Sr. A,ntônio Carlos Magalhães. Se isso ocor:re, recebe 
_um fax desSe titx>, no seu~velbo estilO _de fazer insinuaÇÕeS, e não 
aflrlnações. Insinua e nada diz, para que não possa haver processo 
contra o que ele afnma. Aqui, Sr. Presidente, V. Ex_• lendo verá 
que não há uma única afmnação. Então, não se pode processar 
quem não afu::ma nada. mas são várias as insinuações contra a ho
norabilidade do jornalista. 

Quanto a este jorilalista, ele não consegue fazer o dono do 
jornal demitir, como já fez com vários jornalistas, mas o -que estra
nho e é também o que me traz a esta tnOuna é-que não li em jornal 
algum do BraSil- e ontem eu li seis ]ornais-~-unia palavra sequer 
de solidariedade ao jornalista. Mas, todos os jornais que li, nOticia
vam que o Sr._ Antônio Carlos :Magalhães tillha dado urna cami
nhada até o BOnfim. Esse assuiiio--é muito mais importante do que 
aquele que _diz respeito à liberdade da imprensa para criticar livre
mente quem quer que seja. E o -release foi publicado em todas as 
_colunas políticas; s6 faltou o Sr. Antônio Carlos Magalhães vestir 



Novembro de 1994 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL \Scção li) Torça' feira 22 7125 

uma daquelas camisas do Collor. com alguns dizeres para fazer a Um outro assunto me traz a esta tril:u~ Sr. Presidente. Na 
propaganda. Esse marketing político já vi Dniito nos terilpos do campanha eleitoial. praticamente todos os candidatos, aos mais di
ex-Presidente Fernando Collor, como passeM de bicicleta, de mo- versos cargos executivos, defendexam o aumento de emprego. A 
tocicleta,de ultialeve. ou seja lá o que for. -_ - - - gr3nde maioria_ atacou a desigualdade soCial- existente no país. A 

Agora estamos vivendo o início-de uma outra fase. Mas o estabilidade econômica foi defendida, e o Plano Real apresentado 
meu protesto se refere ao fato de que se um jornalista- se atreve a co:mo já te:gdo~sido vitorioso, pelo menos numa primeira etapa. 
criticar, recebe imediata.Dlenti um fax ·_de~se tipo. É impossível al~- Saúde pública e educação foiam outros temas_ que fizeram parte 
guém ter o direito de dizer que ''Sua Majestade", primeiro e únicO, --das exposições dos candidatos. -
merece alguma critica. - -Por aí vemos que existe~ da parte dos candidatos, á certeza 

Peço que seja transcrito nos ÀmlÍs o artigo: "A magnifica- de que o povo, na sua maioria, sofre as àxiSeqüências de uma po
ção da vitOria", do jornalista Rubem Azevedo Lima. Encaminho-o lítiCa social selvagem. que levou uma gmnde parcela da população 
à Mesa para ser anexado -como-parte de meu pronunciamento. na à miséria mais absoluta. Milhões de brasile~ passam fome. De-
expectativa de que esse jornalista também receba o fax do ex..Qo... zenas de milhões são desnutridos e desempregados. A renda fami-
vernador da Bahia. li ar não dã para comprar uma_cesta básica. 

Mas, Sr. Presidelite., para Conct-,.Jir ....ssa farsa, com:o era de se Sr. Presidente, o crescimento Cco~ômico, no Brasil, tem ge-
esperar. também a CoriiiSsãáâe Apuração -do Tribunal Regional rndo condições extremas de desequilíbrios sociaiS. Nas últimas dé- · 
Eleitmal da Bahia recusou o pedido de recontagem de votos feito '?i~· houve -~m agravaniento da pobreza relativa, medida pela 
por dez partidos políticos, dentre eles o do Sr. Waldlx'J?iriis, -paii piora generalizada dos indicadores de desigualdade de rendimento, 
recontar algumas umas no que diz respeito ã eleição paia o Sena- assim como aumento da pobrei:a absoluta.. · 
do. Esses pedidos de recontagem foram aceitos nos diversos Estã.- Em decorrência do pesado endividamento externo que acu
dos oode surgiram algumas dúvidas a rçspeíto da eleição. A Co- mulou nos anos 70, a economia brasileira :mergulhou,•a paxtir dos 
missão recusou; o Tribunal deveci. decidir nesta ou no iníciO da anos 80, hum período de crise e estagna_ção. A estagnação econõ
pzóxiiriã. seriiana --não Seíl>ein, potqUe os prazos não são mUito -lnica:, -por sua vez. resultou em declinio-da renda per capita que, 
seguidos lá no Tn'bunal da Bahia -; mas, enfi~-possivdmente no combinada com a ocorrência de elevadas tax~ de i:Qfiação. cootri
flnal desta semana o Tribunal decida. Não secl smpresa se tam- buin decisivamente pna o agcovam<nto das desigualdades de renda. _ 
bém. recusar. Nesse caso, iremos ao Tribunal Superior Eleitoral em Em 1990, a distribuição de relida nacional concentrava-se 
busca de uma verdade eleitoral, pelo menos para que não pairem entre_ os 10% mais--riCos, qUe se· apfopriarilm de--quase metade do 
dúvidas a respeito da eleição de quem quer que seja. É um direitO -total de rendimentos -48,0%--, num quadro dos mais pervezsos. 
esse recurso. senão o mais perverso. em qualquer comparnção com outros paises. 

De outra parte. já digo, até extrapolando um pouco, que se- Os indicadores sociaiS não deixam dúvidas.: a cada ano. 
ria até mnito conveniente que em toCO Brasil se leVasse a: efeito es- cresce o niimero de famintos, desabrigados. analfabetos e doentes 
sas recontagens. Iríamos ter tantas suxpresas pelo que ouvimos fa- no País .. O crescimento ecoriômico de 1993, que deve se repetir
lar, pelos comentários de companheiros que disputaram essas elei- este ano com o Plano Real, não chegou ~ excluídos. Ao centrá-
çêes. A meU ver; terlamos rilais surpiesas do que no Rio de Janei- rio; invest.i:óientõs feder.Us em ·saúde;-educação. saneamento e ha
ro. Naquele Estado, pelo menos. está havendo uma confinnação bitação têm sido reduzidos a cada Orçamento, ou aplicados :inade--
doqueocorreuno l 0 tumo,conínmaçãodeeleiçõesconiinírileroS-- quadamente. -- - - -
de votos diferentes, mas pelo menos conf:u:mação de eleições. Apesar de tudo isso, as :últimas eleições demonst:Iaram que 

O que será-qtie essãs umaSeScõadem? AQueles que aqui fi~ aqueles que mais sofrem as conseqüências dessas injustiças, dessa 
cam, aqueles que conhecem bem Direito, terão a grande missão de prática crimiri.Osa do exerclcio do poder, os que fazem parte das 
fazer uma lei eleitoral peunanente, que procure diminUir essaS- classes 110 11 e ''E", são majoritàriamente eleitores daqueles que os 
possibilidades de fraudes, que represente um pouco mais da vonta- levaram a esta situação de miséria. Desorientados e mal infonna~
de do povo no dia da eleição. - - --dos, aca~?am por eleger representantes que~ aqui chegando, votam 

Fala-se em informatü.ação das elc:ções, e acredito que essa sempre contra_ qualquer conquista social dos_ t(abalhadores e dos 
seria uma medida muito apropriada. Mas não é só isso. Nós vimOs· eXcluídos. 
o Corregedor da Justiça de SãO -Paulo dizer. ''POder -"econômico Sr. Presidente. na Comissão Inter:Pãrtidária para modifica-
elege ~ senhor.'' Poder econômico neste País elege e elege Inuí- ção da Lei Partidária e Eleitoral instalada antes da Constituinte. fui _ 
ta gente. No entanto? o processo mais famoso sobre abuso de ·po-- autor da proposta para o voto do analfabeto. Muitas vezes me 
der econômico é a célebre questão dos calendários. Como é ridíru- questionei se- isso foi um bem ou não. 
lo isso! Historicamente, o poder de voto em uin j)oder restrito pela 

Será que esse poder econômico dos calendários seria Capaz condição de fortuna. A partir do século XX, _o sufrágio torilou-se 
de eleger um Senador? Será que essa influência econôinica teria tiniVer:Sal, isto é, cada cidadão teve a fiillÇão legal do direito de 
realmente oconi.do? Espero, ainda, que o Supremo_ não permita voto. segundo a fónnula inglesa- a cada homem, um v e~. 
que se concretize esse grande equívoco da Justiça, pois será alta- - As democracias contempoiâneas tendem à universalização 
mente injusto se utn mandato for retirado em benefíciO até de do sufrágio, com a oUtorga do direito de v-Ot.o sem resi:rições deri
quem tem mais poder econômico para influenciar as eleições do vadas do nascimento, da fortuna ou de capacidade especiaL -Esta é 
que aquele que perderia o mandato. a razão pela qual as democracias anglo-saxônicas _e as democracias 

Quantos são os políticos eleitos através da influência do po- latino-americanas de um mcxlo geral concedem o poder de voto ao 
der econômico? indivíduo, desde que obtenha ã ·maioridade eleitoral. 

Mas, Sr. Presidente, quero apenas tr.mscrever esse doeu- No Brasil, a Constituiçãó-de 1988 exclui desse- dkeffõ os es-
mento que é um pequeno exemplo, mas que marca a truculência trangeiros - que podem. evidentemente, adquiri-lo através da na
de um político que cresce pela omissão e pela covanlia de muitos. tur.ilização - e, durante o período do serviço militar obrigatório, 
Um dia isso haverá de mudar, pelo menos é a minha esperança e o os conscritos. Entre os brasileiros privados temporária ou defmiti
meu sonho. vamente dos direitos polítiCos, acham~se os abs_olutanlente incapa-
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zes (de acordo com o Código avil)_._qs _condenados criminalmen- de legitimar as eleições? - --
te, enquanto durarem os efeitos da sentença. e os _que perderem a Só deve votar quem queirn fazer umá esOOnla consCieri.te~--
nacionalidade. Numa verdadeira democracia, o voto não pode se resumir à me-

Tais restriçõeS-aO direito-do voto, porém, não destroem o morização ae uin nome div:ulgado maci~ente pel()S meiOS de 
princípio do sufrágio univerSàl, pois derivam de condições ínsupe- comunicação. Tampouco se admite como opção democrática pre
ráveis para Os indivíduos por elas atingidos. O regime cóntinua a parar o eleitor para man:ar o primeiro ou o segundo qua.dradiDho 
ser democrático e o sufrágio continUa a ser:univeisãl da cédula eleitoral. - -

A universalização do sufrágio implica, natutai.mente. a con- - De acordO cóm o relatório da ONU, o B:tasil tem a pior edu-
cessão do direito de voto aos analfabetos, uma incapacidade que cação bàsica e o maior contingente de analfabetos. Ensino básico 
pode ser removida. Os Estados Unidos não o concedem. mas não no Brasil nunca foi prioridade- sempre foi arma eleitoral nunca 
há analfabetos praticari:leD.te õa América do Norte. Entre os países de ação-adm.iriiStnlliVã. 
que outorgam o direito de voto aos analfabetos. encontram-se a Ín- Não pode dizer-se democrático um Estado_que não assegure 
dia, desde 1949~ e a Itália. a partir de 1947. - i cada indivíduo, -a cada criança. um barico escolar em que possa 

No Brasil, as estatísticas regist:raram.- em 1990, 30%_ de e]evar-se à condição de cidadão. 
analfabetos funcionaiS~ Considerando-se que. via de regra. a edu- Enquanto houver crianças sem escolas e adultos em condi
cação é um privilégio das classes mais ricas. o Sufrãgio Cã.paCitário ~s econôm.icas e sociais tãõ precárias., que não possam instruir
implicaria restringir o poder de voto para os inais afortilriaâos. se. ao menos para poderem tomar parte ativa na vida política da 

A democracia repousa. essencialmente. na- identidade entre Nação, teremos uma democracia apenas te6rica. Não basta que o 
povo e govemo. Desse principio decorre a ampliação, tanto quanto ensino seja obrigatório nos textos da lei, mas cumpre, isto sim. que 
possível, da. concessão do direito de vÇ)to ao maior número _possí- o direito à educação assegurado pela Lei Magna seja. na prática. 
vel de cidadãos, a ftm de que se realize essa identidade entre go- uma realidade. - -
vemantes e governados. É preciso repensar a legislação e o ~iSlema eleltoral__brasilei-

Sr. PreSidente, com um povo analfabeto, doente e faminto, é ro. Alfabetizar é preciso. Mas não basta. E preciso conscientizar o 
possível falar-se em uma democracia autênúca? -eleitor da importância do seu voto, e do seu direito de exigir do 

Para que o voto constiWa ª _ _legítima expressão- da vontade representante eleito uma atuação condizente com, os compromissos 
do povo, isto é; da soberania nacional, é evidimte que deve reves- assumidos durante a campanha.. Os candidatos revelaram que bem 
tir-se de eficácia política, e, ainda, que represente a vontade real conhecem as mazelas do_ povo btasileiro. Os eleitores fimtam a 
do eleitor, que :;eja cercado de garantíaS de autenticidade. Aliadas sua parte, cumprindo a obrigação cívica. 
a outras técnicas de participação. as eleições desempei:tham papel Agom. é a vez de acompanhar o desempenho daqueles que 
importante na realizaçãO" ao princípio democrátiCo. -_,___ foram eleitos., pata que não se desvíein-dos interesses da maioria 

Da maneira como o eleitor Prasileiro é chamado a votar pobre _e desassistida --combate ao desemprego e à desigualdade 
amalmente, é um erro. O analfabeto só poderá votar COXTetamente~ social e maiores invesilmeD.toS-em saúde, alimento, educação, ba-
nas amais condições, quãndo atendermos a dois pressupostos: cé- bitação, transportes e saneamento. AS:Sim espero. para que um dia 
dula adequada ao voto do analfabe10. com fotografia dos candida- possamos atingir o patamar das vetdadeilas delllOCGlCias. 
tos majoritários e cores identificando os partidos, e a democratiza- Era o que eu tinha a dizer. 
~da i.nforiDa?lo: para ele poder f:""r sua escolha cOnhecendo as DOCUMENTO A QUE SE REFERE o SENA· 
oprmões e tende»;c1as de cada -~didato? asslDl como suas propos- DOR JUTAHY MAGAlliÃES 
tas de governo, divulgadas, pnnetpalmente. através das rádios e te- . _ 
Ievisões. _ - A MAGNJFICAÇAO DA VITÓRIA 

Como é hoje, sua escolha é indu_~~ e suã. vontade maD.ipu- Rubem Azevedo Lima 
Iada. Precisamos chegar o quanto antes ao votO distrital misto. que 
permitirá à população local uma informação mais precisa: Sobre os 
candidatos, a partir de sua maior proximidade cgm_g_eleitor. 

Adaptar o sistema eleitoral ao analfaj:)eto foi uma ~lução 
provisória e emergericial. Com o advento ~ inf~ca. em Um 
futuro próximO teremOs eleições computadorizadas. O que- preCisa
mos alcançar, além .da universalização do voto, é a univ~o 
do ensino básico. E óbyio que o eleitor alfabetizado sempre terá 
melhores condições de escolher o seu !epre-Sentante político. 

Se, por um lado, o eleitor precisa manifeStar Sua escolha de 
forma exata e indiscutível, por outrolado-:deve ser bem infonna:do 
para escolher bem e livremente seu representante. 

Para a Constiblição brasileira. o voto não é apenas um diTei
to, pois é obrigatóriO, e o Código Eleitoral estabelece sanções para 
os que deixarem~ alistar-se ou de votar. Pessoahneute, sou con
trário ao voto_obrigat6rio. 

Não considero que o eleito perca legitimidade pela absten
ção. Pior é o que se -vê hoje: mesmo com tima_legisJação determi
nando que a eleição seja obtidaatravés-danlaioria ibsoluta. mui
tos conseguem a vitória apesar de seus votos-nominais serem infe
riores à soma· dos VotoS brancos, nulos e a~stenções. Em muitos 
casos.-a soma dos votos brancos e nulos, sem levar em considera
ção-a-·abStCilçãO. supera os-votos nominais dos eleitos. Isto deixa 

21-11-94 

Não é de tOOo Unpossível induzir os iesultados de uma elei
ção. graças ao manejo de peSquisas eleitorais e à exploração -inteli
gente do produto de&se trabalho _noS ineioS- de- Corimhlcação de 
massa. Isso acontece, aliás, com muita fréqüência, irias de tanto 
acontecer exige cada vez mais esperteza nas trucagens. Para contf-
nuar acontecendo. -

Menos comum, após as eleições, é a fabricação de prestígio 
político. pela manipulação estatística dos resultados -do pleito. Esse 
artifício é- o que se pode chamar de _contrafação cónsttuiOa em 
cima de cy.Itra ~ontraf/ação. Seriacõmcrconstrui;"um prédio de 
cínia para baixo. "o que por mcnvel que pareça. ã eD.génharia políti
ca é cãpaz de fazer. 

Há- sinais: de que isso esteja acontecendo, apãrentemente 
com o objetivo de valorizar o cacife político de alguns líderes, no 
Governo Fernando Henrique. Em três das 18 unidades da Fedeta
ção - a Bahia, o Maranhão e_ o P~- a vc_::l~o dos governadores 
eleitos_ no segundo turno eleitoial respectivamente Paulo Souto, 
Roseana Samey .e Almir Gabriel ãpesar do voto obrigatório, foi in-
ferior ao número dos eleitores que se abstiveram. 

Almir Gabriel entra na história da construção de castelos no 
ar por acaso, mas seu caso a.icida a entender as~ da e~~-
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ria política. Ele teve como adversário o Senador Jarbas Passarinlio, 
várias vezes Ministro de Estado e ex-Presidente da CP1 do.Orça
mento. Mas, do vitorioso no pleito paraense ou de quem o ajudou 
a vencer, ninguém diz que deu pré>va âe foiça politica. O Pari pelo 
jeito está forn do mapa de poder, no Pals. · 

No caso da Bahia e do Maranhão a situação é Outrà-. Os-gO-
veroadores ali eleitos- Souto e Ra:,:e.m.i- são OOnSidiiadOs Pi'oje
ção do prestigio de seus respectivos sustentáculos polííiOOs, o ex-Go
vernada Antônio Carlos Magalhães e o ex-Presidente José Samey. 

Que. R~ena e Souto devem _a vit6iia a ~s paâriDhoS polí
ticos é indiscutível. Mas insiste-Sê enúDoSfuir que s-oUto Se clegeu 
conf 51,18% dos votos apurados. contados os brancos e nulos. e 
Roseana, pelos mesmos critériOs, com 47 ;um. 

Ambos foram os mais votados no segundo turno e issp_ ~" 
veria bastar, sem exageros nem sonegaçãO de dados estatisticõS es
senciais do pleito. ~ao se diz que Sou-to obteve 2335 inil VOtos- e 
que houve 455 mil votos brancos e nulos e que, além disso, 2.663 
mil eleitores não fornin às umas. Ou _que Rosean.a foi votada por 
753 mil eleitores, mas 1.034 mil se -ãbstiveram e que 90 mi]_ vota- -
ram Imlo ou em branco. Portanto, O novo goveznador da Bahl.ãSe 
elegeu, Cle fato, com o apoi() de 31,78% dos votos do ele-ªorndo e 
Roseana., com o de 28,80% nO -Mãrnnbão.-NeD:i mãlSilem menos. 

VIStas por intiiiO, as -estãtlsticas não tíram o prestígio de 
Antônio Carlos ou de Samey. Apenas fazem com que o cacife de 
ambos se reduza às proporções exatas que eles não pareçam gigan
tes políticos de Brolxfuignag entre liliputianos ou seres- normais, 
com direito, portanto a fatias maiores do poder. - -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Ccncedo a palavra 
ao Sr. Senador João Fr.mça. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Proouncia o seguinte dis
curso. ) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre as primeiraS" dificul
dades apontadas para a estruturação de sua equipe de govemo, o 
Presidente eleito, Femando Henrique Cardoso relaciona recruta
mento de pessoal técnico especializado. À vista do nenhum atrati
vo das tabelas de retribuição do Executivo, não bá quem se aven
ture ao sacrificio de trocar uma posição fmanceiraniente estável na 
atividade privada. para aqui se pôr, expoildo-se a prejuízos de sig
nificativa monta, à disposição do SeiViço Público. 

Recente estudo sobre a realidade salarial do men:ado de 
emprego no Pais demonstra que a retribuição paga pela Adminis
tração Pública é muito inferior àquela pmticada pelas empresas de 
capital particular. A Dão ser no caso dos empregos ~s DÍ!~is ~xi
liare~ nos quais os salários niantêm-se abaixo daqueles pagos pe
las repartições públicas, a remuneração média na iniciativa privada 
inVariaVelmente é superior à estipulada pela União, crescendo na 
medida em que aumentam aS exigências de especialização. 

~.indesmentivel, também, a fuga dos profissionais têcnicos 
especializados, que deixam. em grande quantidade. as repaltiÇões. 
Rumam par;a as empresas privada~ em busca. no mínimo, de me
lhor retribuiçio, provooaiido o esvaziamento dos quadros supe
rlores.da Administração. Em muitos casos, essa mão-de-obra, fOr-· 
mada, treinada e aperfeiçoada no Serviço Público, é perdida em fa
vor de empregos na empresa particular, com a virtude primeira-de 
ser condignamente remunerada. 

Portanto, o"'apontado problema, que aflige o futuro Presi
dente? relaciona~se com os baixos salários pagos aos servidores ci
vis e militares. Estando próximo o mês de janeiro, data-base da ca
teg~ não se acena com melhorias substanciais das tabelas de re~ 
muneração ~ muito menos, se-cogita da devolução, ao funciol:ra
lismo, das pan:elas con-espondentes às perdas iiúlacionárias. 

De janeiro do ano em curso, e até oublbro, as perdas sala
riais do funcionalismo civil e militar alcançavam o percenblal de 

188 por oento. Pelas projeções divulgadas pelo Sindicato dos Ser· 
vidores Públicos Federais --SINDISEP, estima-·se -que, enija:Deiro 
vindouro~ esse número venha a atiligir a IIl3IC3. dos 300 por centO. 

Já se_considera~ ai, oreajuSte pri::widoS pelii Medida Provi~ 
sóriã. n° 583/94, que deu início ao processo de isonomía entre os 
tres põaere&. Nesse atõ, previa-se a renegociação de uma segunda 

-e Complementar parcela, a ser coD.cedida ainda no mês corrente, 
porquanto os reajustes mé.di()S que então se concediam, para servi
d.ores _civis e militares~ fiXava_m-se tão-:_somenk: entre 12,50 e 23 
porcento. 

Não são conhecidos, no ~ntanto, os eStudos direcionados ã 
concessão desse reajuste, na data aprazada. Se naquela oportunida
de a equipe econômica alegava insuficiência de rocei~ agoni afir
ma que q Tesouro, uma vez mail>, enCQntra-se pOr hiieirC> inlposSi-
6llitado de atender a qualquer eventual crescimento da despesa. 

A Secretaria do Teso1:1ro Nacional divulgou advertência de 
qu~ há. neste exercício, um déficit de 1 bilhão e 860 milhões de 
reais nas vetbas reservadas à folha de pagamento do funcionalis
mo, a despeito da notável elevação obsetvada no recolhimento das 
receitas, o que, desde logo, anula a disponibilidade de recursos 
para a concessão de reajustes. 

Além disso, a autoridade fazendária alinha o argumento de 
que a defesa das ~s_ do Plano Real,_ hoje ameaçado pela ex
plosão do consumo, constitui obstáculO inarredá.vel ao deferimento 
de majoração salarial para os servidores públicos, pois que-esse se

-ria um fator a contribuir para o agravamento da dificil situação do 
quadro ecanômico. 

Repete-se, então, o que comentamos aqurem oportunida"es 
anteriores: o funcionalismo público, civil e militar, como sempre, 
é convocado para nova renúndülõS seus direitos, ccintribu~do as
sin:i para que o PaíS venhã a SÚperaÍ' ás difiCuldades ecoD.ô:i:i:rlcas 
que há tanto o afligem. . 

Consigriando nossa integral solidariedade àluta do funci<>
nalismo póblico, temos recomendado que o Gõvemo, em lugar de 
preD.der-se a esse tipo de comportamento, deveria atender a uma 
pauta mínima de reivindicações_. nas quais iriduein-se, ~ ordem_ 
prioritáifi, o aumento satisfatório e tempestivo das remunerações, 
a reposição das perdas salariais_~s~ e a instituição _deu~ po
lítica reri:umeiat6ria de caráter pe:nnanente. 

Por siria.J., o Piesidente Itamar Franco; no início de seu Go
vemo, assUmiu o comproinisso público de criar. uma: polítiCa Sala
rial para o funcionalismo civil e militar da União, uma vez qri~ se
gundo estudos técnicos da época. não haveria como ttánipllUitar 
parã. os setVidores as regras vigentes para os trabalhadores, em 
face das peculi3ridades justitJCadorns dos métodos diferenciados 
de remuneração. 

Em resumo, Sr. President~ O prÕblema cOnsiste- em que ()S 
segu~ planos eConómicos, com Sll8S práticas recessivas lniermi
náveis; iêm determinado perdas cada vez maiores do poder aquisi
tivo do fun,cionalismç público. Nessas circunstâncias,. _não sa'Qem 
os servidores quando terão um autêntico ~juste de ve.o.cimentd>, 
Poiciua.D.to, -até boje, os govemos não lograram sequer efetívar--as 
reposições devidas, correspondentes aos índices acumulados da in
flação. 
- Conseguinterr.ente, a nossa intexvenção quer enfiitiZãi que a 

questão renmneratória dos seiVidores civis e militares exiie urgen
te revisão, com a fmalida.de precípua de repor as antigas perdas sa-
4riais. seguindo-se à _imediata majoração daS tabelas de vencimen-

-!os,_em todos os seus ~veis e gra~. 
A pár disso, contamos com que o Presidente da República 

determine o pagamento. ainda ~o corrente mês, c}a. parcela rema
nescente do reajuste concedido, a título de isonomia, pela Medida 
ProvisÓria n• 583194 .. Paza.a data-base da categoria, que Sua Exce· 
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lência decrete percenruais ju;st.os de aumento, devolvendo ao fun
cionalismo, eufim, .S garantias de digôiiláile-<jüe devem caracteri
zar o exercício da função pública. 

Era o qUe tínbaTJ'lOS a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o 
Sr. Chagas Rodrigues, ] 0 Via-Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Jú-
nior, 3°, &cretário. -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a mesa, ofí
cio que sem" lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

Of. n' 525/94-GlPMDB 

BtaSllia, 21 de novembro de 1994 
Senhor Presidente, 
Tenho a homa de dirigir-me a Vossa Excelência a fun de 

indicar o Senador Jacques Silva para integrar a Comissão -de As-
suntos Econômicos - CAE, em substituição ao Senador Onofre 
Quinan. - - - . 

COidialmente, Senador Mauro Benevides, Ilder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Será feita a substi
tuição solicitada. 

A Presidê:lcia dispensa, na presente sesSão, o período desti
nado à Oidem do Dia, nos termos do art. 174 do Regimento Intemo. 
. . 9_ SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Na presente ses

São; encenoU-se prazo parã ãpreseliiaçaO de emendas aO Projeto de 
Lei do Senado n' 72, de 1994, de autoria do Senador Alfredo 
Campos, que acrescenta parágr.úo ao ait. !lO, da Lei n' 8.443, de 
16 de julho de 1992- Lei Otgânica do Tnllunal de Contas da 
União, e altera a rédação do inciSo IV do mesmo artigo. 

O Projeto recebeu emenda. 
A matéria será despachada à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania paia exame da emenda 

É a SêguiDJ.e a ei:nenda oferecida ao projétõ: 
EMENDA N' 1-PLEN 

Dê-se ao art. !'do PLS n'72, de 1994, que altera o art. 110 
da Lei n' 8.443, de 16 de julho de 1992- Lei Orgànica do Tnlm· 
na! de Contas da União, a seguinte redação: · ' 

"Art. 1°0 ãít. 110 da Lei n°8.443, de 16 defl!Ib~ 
de 1992.:: Lei Orgâníca do Tribunal de Contas da União, 
alterado o inciso IV e acrescido de parágrafo único, pas
sa a vigorar com a seguinti'redação: 

"Art. 110. .. ..................... _________ .. : _____ _ 

IV - provimento dos cargos em comissãO" e- fim· 
ções de confiança por serviilores· do quadro próprio de 
pessoal, exceto quando aos Gabinetes de Ministro. do 
Procurador-Geral e de Auditor em relação a um Oficial 
de Gabinete e a um Assistente, que serão de livre esco
lha da autoridade, obedecidos os requiSitOs legais e regi
mentais. 

······-······-··-······-··--·---··-··-·-----
Parágrafo único. É veda® a nomeação, parã Car-

gos em comissão, e designação, para fulições. de con
fiança, de cônjuge, com.panbe~ -oo parérit~s, cóDSarigüí· 
neos ou aflns, em linha reta ou colater.tl. até o terceiro 
grau, de MiniStro, Auditor ou Membro do Ministério Pú
blico junto ao-Tnõunal, em atividade oU apcise_ntad.os há 
menos de cinco anos, exceto de adnlltidps n.o quadro 
próprio de pessoal mediante concurso público.'' 

Justificação 

A presente Emeda mantém a redação original do inciso N 
do art. 110 da Lei n' 8.443/92, acrescentando regxa de exceção mí
nima no que tange ao reauta.mento dos. auxiliares da autoridade 
nos Gabinetes ele Ministro, do Procuiador-Ge:ml e de Auditor, na 

. estrutura do Tn'bunal de ContaS da União. 
Est~ aaé_scimo, puro e simplesmente, permite a configuxa

ção, na legislação infracanstitucinal, da prefetência pelos servi· 
dores ocupaut.es de cargo de carreira técnica oo profiSSional para o 
exercício dos cargos em comissão e das funções de confiânça. con
sagrada na Constituição~ sem desvirtuar a natureza dos reSpectivos 
cargos e funções, que têm no fator coniiança sen principal funda
mento, uma vez que deixa, à escolha da autoridade, a possibilidade 
plena de fazer valer tal CÍialnstância, na designação, com ampla li
benlade, de servidOtiis a ele ligados mais diretamente. 

A propósito, na constituição dos Gabinetes dos Senadores e 
dos Ministros de Tribunais Superiores, notadamente no Supremo 
Tn'bunal Fedem! e no Superior Tribunal de Justiça, vt.se a obe
diênciã a esses corolários, com a possibilidade de participação de 
servidores da Casa, de servidores públicos em geral, ou ainda de 
pessoas que não comp&m os quadros de pessoal do serviço públi
co, ·no exercício de funções e cargos de conflança. cooforme o 
caso. 

PossíveiS abusos em d.D:eção ao nepotismo, decorrentes da 
_natureza da forma de provimento dos respectivos cargos e funções, 
ião ooibidós pelo parágrafo únioo acrescentando ao art. li O da lei 
em questão pelo PLS n' 72, de 1994, o qual ratificamos. 

Eis as razões pelas quais esperamos o apoio dos nobres Po
res à Presente Emenda..; 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1994. -João Rocba. 
O SR. ffiESIDENTE (Nabor Júnior) -, Nada mais haven

do a tratar, a Presidência vai eilcerrar os trabalhos, designado para 
a sessão ordinária de ~ã ~ seguinle ~ 

ORDEM DO DIA 

"-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'44,DE 1993 
(lncfuído em Oidem do Dia nos tennos do 

art. 375, vm; do Regimento Intemo 

V otaçã.;,"em: turno úni~. do Projeto .ciC necreto I.egislafivo 
n• 44, de 1993 (n' 2501!13 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissãO dá Rádio lndepeitdente Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora _em freqUência modulada 

. na cidade de Lajeado, Eatado do Rio Grande do Sul, tendo 
P:ireceies, proferidos em Plenário; em substituição à Comis· 

são de Educação: 
- 1 o pronunciamento: Relator. Senador Amir _Larldo, favorá

vel ao projeto; 
- zo pronunciamento: Relator.__Senador Aureo M~llo, pela 

re~lari~de dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'4S,DE1993 
_ (Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
.. art. 375, VIII, do Regiiiiento Interno) 

V Otaçãó,' em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 45, de 1993 (n' 253/93, na CâJnara d.osDeputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Càpinzal Ltda., 
para explorar s_ei:Viço de :radiodifusão sonOra-em onda média na 
Cidade do Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 
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Pareceres, proferidos em Plenário, em. substituição à-Comis-

são ae Educação. -
- 1° pronuncia-mento: Relator. Senador Amir Land.9, 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, VDI, do Regimento Interno) 

Votação. em tumo único, do ProjetO de Decreto Legislativo 
n° 46, de 1993 (n° 248193, na Câmaia dos Deputados), q>ie aprova 
o ato que renova a permissão outor~ à Rádio Fraternidade 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão ·sonora eni freqüência 
modulada na Cidade de Ar.lras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em SubstituiÇão â Comissão 
de Educação: • 

- 1° prom1nciamento; Relator:. Senador Alvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi..Dheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos_concementes à-propo
sição. -

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W48,DE1993 
(Incluído em Oidem do Dia, nos termos do 

art. 375. VDI, do Regimento Interno) 

Votação, em blmo único, -do Projeto sle Decreto Legislativo 
n° 48, de 1993 (ii0 264193, na Câmaia dos Deputados), que eprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jomal do Brasil Uda., 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: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regolaridade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

-·s-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIYQ 

N"49,DE1993 
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VDI, do Regimento Interno) -

Votação, ein blrnó únicó~ do Projeto de Decreto Legislativo
no 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda., para explorar 
serviço de tadiodifusão 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 o pronunciamento:-Relator. Senador Amir Lando, favorá
vel ao proje~ 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concementes à propo
sição. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W52, DE 1993-
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do-

art.375, VDI, do Regimen1ó1ntemo) 

-Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 52, de 1993 (n° 246193, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a conceSsão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda., para explorar seiViço de radiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

P3receres favoráveiS, .profeiidos em Plenário, em substimi
--Ção à COmissão de Educação: 

_-:- 1 o pronunciamento: Relator. $_ena_dor Ney M.ara!Jhão; 
.,... 2° pronunciamento: Relator. Senador Affonso Camargo~

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo-
Sição. -

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIYO 

WSS,DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do_ 
" art. 375, VIl!. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 55, de 1993 (n° 2fJ7/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato-que renova a concessão outor:gada à Paquetá Empreendimen
tos l1da., para explorar serviço de radiodífusão sonora em onda 
média na Cidade de Floriano. Estado do Piauí. tendo 

- Parecer favotável jll"Oferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substitUiÇão à êomissão de Educaç3o. 

'-8- -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W7,DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VDI, do Regimento Iniemo) 

Votação, em blmo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 7, de 1994 (n° 308/Ç3, na Câmaia dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outmga deferida à Rádio Cultuta deTimbó Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sÕDora em Onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarirlá, tendo 

~ Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Meira Fi1ho. em substituição à Comissão-de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W9,DE1994 
(Inchtído em Ordem do Dia nos t.e:inios do_ 

art. 375, VDI, 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 çoncessã.Q_outorgada à Rádio de TV Tapajós 
Ltda., para explorar setviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão) na Cidade de Santarém, Estado do Paci, tendo 

Parecer favoráVel, proferido em PlenáriO, Relator: Senador 
Diiceu Carneiro, em substituição à C~ssão de Educação. --

PRorErO DE-DECRETO LEGISLATIVO 
W 10,DE1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos t.et.mos do 
art. 375, VDI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
0° 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão-à FUndição Pe. Urbano Thiesen para 
executar setViçó de radiodifuSão sonora em freqüênciâ modulada, 
com fms exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur
-goyEstacl.vdoRioGrandedOSul, te:Ó.do · ~ ·· · ·- =-

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário. em substitUi~ 
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ção :à Comissiio de-Educação. 
- lo prorn:mciamento: Relator: Senador João -França, favorá-

vel ao projNo; _ 
-o2-Q_ pronunciamento: Relator. Senador Meira Filh_o, pela 

regularidade dos ates e procedimentos concernentes à proposição; 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. Wl!.DE1994 

(Incluído em Ordem do Dia noS termos do 
art. 375, VIII~ do Regimento Interno) 

Vota.çã~ em turno único. do Projeto de ~_Legislativo 
~o 11. de 1994 (n° 265/93, na Câmari1dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à S-b- Rádio Verdes Ma- _ 
res, para ex plcrar :::erviço de- radiodifuSãO sOnora em freqüêricii 
mociu!c.d< .. o~ C~J?.<.'lc ôe Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

?i?.r<:::~r f.:-:;od:ve!_, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, e!n substituição à COmiSsãO-de Educação. - -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W 12,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Día nos fumiOs do 
art. 375~ VID, do Regimento Intemo) 

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 Culturn.l Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Sorocaba .. Estado de_S_ão Paulo, lendo 

Pareceres favoráveis, prOferidos em Plenário, Relator: SenaM 
dor Meira Filho. em substitUição à Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamentO: favorável ao projeto; 
- 2-? pronunciamento: pela regularidade <!-os atos e proce-

dimentos concernentes à proposiçãO. -

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVQ 
W 18,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Di2 nos termos do 
art. 375, VI!I,.do Regimento lntemo) -_ 

Votação. em tnmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 18, de 199_4 (n° 252193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Radio Araguaia Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Araguaína, Estado do Tóeãhtiris, tendo 

Parecer favo:râvel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos PatrocíniO, -eni substituiçM à ComisSão de Educação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 19, DE 1994 

(InclUído em Ordem do Dia, rios termos do 
m. 375, Vlll, do Regimento !ntemo) 

Votação, e-m turno único, do Projeto de Decreto Legis~ativo
n0 19, de 1994 (n°254/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
c :to que renova a concessão oUtorgada à TV Tocantins Ltda., 
I= .: 1. explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
sã>;:~, 1:a Cidade de Anápolis, Estado de GoiáS, tendo 

Parecer favo;:ável, proferido ein Plenáii.o, Relator: -Senador 
Carlos P2.trccill.~o. em substituiçã.o à ComissãO-de Educação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°23, DE 1994 

BOteihos IJda., para explorar serviço de ~adiodiftisio sonora eui 
oxida méclia na Cidade-de Botelbos. Estado de Minas Geraís, tendo 

.Parecer favOclvel, proferido em Plenário, Relator: SeDador 
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação.. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 24, DE 1994 

(Em regime -de u:r.Sência. nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento ln temo) 

Votação, em rumo único,-do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 24, de 1994 (n° 328193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Fundação-de Ensino Superiordo 
V ale do Sapucaf para executar serv_iço de :radiodifusão sonora -~ 
freqüência rilodulada. com fms exclusivamente educativos, na ci-
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido _em Plenário, Relator: Senador 
Luddio -Portela, ein substitUição à Comissão de Educação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art.. 375, VIII, do Regimento Interno) _ 

_DisCussão, em ttimo único, do Projeto diDeci:e:o Legislati
vo n° 50, de 1993 (n° 277/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era 
de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radíodifusão so

_nora em on<bl_mÇd!a na Cidade de f!orraz6polis, Estado do Par.wá. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"62,DE1993 

- (Incluído em Ordem do Dia, rios termos do 
art. 375, Vlll, do RegÍiilento lntemo) 

DiscussãO, ení tumo únicO, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara aos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
VIla Real Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sooora em 
onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (i)<>' 
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W64,DE1993 

(Em regime de urgêiicia, nos terinos do 
art. 375, Vlll, do Regimento lntemo) 

Discussão, em tnmo único, do Projeto de Decreto Legislaü
vo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Ciimaia dos Deputados), qne 
aprova o ato gtie renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissota Paranaense S/ A para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e iniagens (televisio). na cidade de Loridrina, Estado do Para
ná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO. 
W69,DE19g3 

(Incluído __ em Ord~ do Díã. n9s termos -do _ 
·art.375, Vlll,doRegimentomtemo) · 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 69, de 1993 (n° 275/93, na Ciimaia dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissota Paranaense S/ A para explorar serviço de radiodifusão de (Em regime ·ae-i.tigêD;cia, nos ternios -do·· 

art. 375, Vlll, do Reginiento miemo) -

Votação. em rumo único, do Projeto de Decret.q Legislativo 
n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 

· .SQ.~ e !milgens (televiSão), na cidade de Londrina, Estado do Para
ná. (Dependendo de parecer da COmissão de Educação.) 

~ ---
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W69,DE 1993 
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(Incluido em Ordem do Dia nos termos do pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Discussão, em tUrno líniCõ, âo Projeto de Decreto Legislati~ ~ 124, DE 1994 
vo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda., para 
explorar serviço de Iadiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
parecer da Comissão ôe Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO -
N"8,DE1994 

- (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIU~ do Regimento Interno) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

DisCussão, em turno únicO, dõ ProjetO de Lei da Câniãra i 0 

124, de 1994 (n• 4.672/94, na Casa de origem)~ de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre a institUição do SiStema 
Nacional de Educação Tecnológica e dá outras providêncías. (De
pendendo de _parecer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 125, DE 1994 

Dfscussãõ, -em fumo único, do Projeto de Decreto 4gü;)ati-
vo D0 8, de 1994 (n° 303/93, na Câmara dos Deputados), que apro- (Em regime de urgência, nOs termos do 
va o aiD que renova a permissão outorgada à Rádio Cuhura de art. 336, h, do Regimento Interno) 
Paulo Afonso Uda .. para explOI3I' serviço de radiodifusão sonora Discussão, em tuniO 'únicO, do Projeto de Lei da Câmara 
em freqüênciit-modulada na cidade de Paulo Afonso, Estado da n"l25, de 1994 (n° 4.468/94, na Casa de origem), de iníciativa do 
Bahia (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) Tnbunal Superior do T~:aballio, que altera a composição e a orga-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nização interna do Tnounal Regional do T~:aballio da 8' RegiãO, 
~ ZO, DE 1994 com. sede em Belém- PA, e dá outras providências. (Dependendo 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos -do de pareCer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 
art. 375, vm, do Regiment... Interno) . . PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 126, DE 1994 
Discussã~ em !nino único, do Projeto de Decreto Legislati-

vo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na Câmara dos Deputados), qne (Ein regime de urgência, iios teimós do 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Nova Terra art. 336, b, do RegimeD.to Interno) 
de Radiodifusão Ltda .. atualmente denominada Rede Fênix de Co- Discussão, em turno Unico, do Projeto de Lei da Câmara 
municação Ltda., para explornr serviço de radiOO.ifusão sonora em n°126, de 1994 (ri0 4.604/94, na Casã--de origem), de iniCiativa do 
freqüência modulada na cidade de São José dos_ Pinhais, Estado do -- Mini~ério Póblico--da União, que inclui as categoriaS funcionais de 
Panmá. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) Auxiliares de TiaDsporte, Admilllstrativo, de Vigilância e Artesa· 

PROJETO DE DECRETO LEGIS!.A TIVO nato no Nível de Assistente, e dá oulras providências. (Depend-
N" 21. DE 1994 endo de parecer da Comissão de Constituição, Jnstiça e Cidadania.) 

(Inc!uido em Ordem do Dia, nos termos do PROJETO DE RESOLUÇÃO 
art.375, VID,doRegimento!ntemo) N"3,DE 1994-CN 

Discussãõ. em tuíno~únicó, do Projeto de Decreto Legislati- (Em regiine ·de_ Urgência~ nOs teimos -do 
vo n• 21, de 1994 (n"-292/93, niCâmara dos Deputados), qne art.336,b,doRegimento!ntemo) 
aprova o ato que renova a pemllssão da FM Rádio Independente DiscUssão, _em tumõ único, do Projeto de Resolução n° :r. de 
de Arcovexde Ltda .. paxa explorar serviço de radiodifusão sonora 1994- CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Cõlnis-
em freqüência modulada na cidade de Arcoverde, Estado de Per- são Parlamentar Conjunta do Mer:cosul. (Dependendo de parecer 
nambuoo. (Dependendo~ pareoo-da Comissão de Educação.) da Comissão de ConstituiçãO Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO OFÍCIO N• S/72, DE 1994 
W26, DE 1994 (Em regime de ui-gência,DO~s-iermoS do 

(Incluido em Ordem do Dia nos termoS do . art. 336,_ b, do Regimento Interno) 
art. 375, vm, parág~:afo únioo. do Regimento Interno) Oficio n• sn2. de 1994, do Senhor Presidente do Banci> 

~- Discussão. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati- Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Govemo 
vo n° 26, de 1994 (ri0 344, ria-Câina.rã d_cs Deputados), que aprova do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
o ato que outorga permissão à Rádio CampOS Domados FM Ltda., Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFfP, destina~ 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu- das à liquidação de precat6rios judiciais. (Dependendo de pareCer 
lada na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná. (Dependciido de da Comissão de Assuntos Econômicos.) 
parecer ila Comissão de Educação.) - PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.__ N" 184, DE 1993 
N" 39, DE 1994 Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n• 

(Incluidoem Ordem do Dia, noS termos do 184, de 1993 (n• 1.568/91, na Casa de Origem), qoe dispõe sobre a 
art. 375, vm, do Regimento Intemo) concessão de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos 

Discussão, em turno -único, do Projeto de Decreto Legislati- culturais e artísticos para pessoas idosas ou portadoras de deficiên
vo n" 39, d~ 1994 (n• 296/93, na Câmara dos Deputados), qne cia fisica, tendo 
aprova o ato qoe outorga permissão à Rádio Seria Neg~:a FM Parecersobn•J50,de l994,daComissão 
Ltda., parn explorar serviço de radiodifusão sonora em freqllência - de Assuntos Sociais, favorável com Ei:nendas- de noS 1 e "2 
modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De- - CAS, que aprese!!'ll. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO cução orçamentária. de que trata o § 3° do art- 165 da Crostiruição 
N"27, DE 1991- (Complementar) Federal. 

Vota.çao, e turno tinico, do Projeto de Lei do Senado n° 27, 
de 1991 - Cômplemenllir, -de autoria do Senador ManSuetQ de La
vor, que regulameD!a o § 3° do art. 192 da CrostituiÇão Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máxj.mos, e dá. outtas 
providências, tendo 

Parecer favoráve4 proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição ã Comissão ~ ~tos Econô
micos. 

REQUERlMENTO N" 1.302, DE 1993 

Votação, em tiimó únicO, -ao Requerimento n° 1.302, de 
1993, do Senador João Rocha, solicitãi:ido, nos termos do art. 172, 
I. do Regimento Intemo, a inclusão em Ordem ·ao Dia do Projeto 
de Lei do Senado n° 83, de !993;de-autcria do Senador Jutahy 
~galhães, que altera o art. 48 da Lei n° 4.504, de 10 de novem
bro de 1964, para permitir a redução dO iínpoSlOíncidente sobre 
terras arrendadas. 

REQUERlMENTO N" 1.317, DE 1993 

REQUERIMENTO lf 484, DE 1994 

Votação, em turno único, do RequerimeDio n° 484, de 1994, 
do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regi.mentais. a 

:_convocação do Presidente e do Secretário do Conselho Nacional 
de Segilrãnça Alimentar (CONSEA), Dom: Mauro Morelli, Bispo 
de Duque de Caxias e Doutor Herl:lert de Souza (Betinho), para 
prestar. perante o Plenário do Senado Federal, esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil oo Brasil, especialmente nas 
regiões mais pobres, e apresentar as sugestões e medidas que o ór
gão prop<Xá ao Sellhor Presidente da República, com vista a en
frentar tão grave questão. 

REQUERIMENTO N" 680, DE 1994 

Votação, em turno único, do RequerimeDio n° 680, de f994, 
solicitaudo nos termos do art- 336, c, do Regimento Iritemo, ur
gência para o Projeto de ResciluÇão ii6 -!22, de 1993, "'e cria a Co
missão de Ciência e Tecnologia. 

REQUERIMENTO N"681. DE !994 
VotaçãO, em tumo-ónico,-dõ Requerimento n° 1317, de 

1993, do Senador João Rocha, solicitaudo, nos termos do art. 172, _ Votação, em tumo único, do Requerimento n° 681, de 1994, 
inciso I. do Regimento- Interno, a inclusão em 0n:1em do Dia do do Senador Júlio Campos.. s-olicitando, nos termos do art. 172, in
Projeto de Lei do Senado_ n° 73, de 1991, de autoria do Senador --ciSO I. do Regimento Intemo, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
Jutahy Magalbães, que dispõe sobre isenÇão do Imposto de Renda jeto de Resolução n° 56, de 1994, de iniciativa da Comissão Dire-
para bolsas de estudos de médicos residentes e remunexação de es- tOia;-que rãtiflca a- incoiporação de vantagens dos servidores 'do 
tudaD!es em estágio para complementação de estudos univexsitátíos. cegraf e l'rodasen. 

REQUERIMENTO N" 1.318, DE 1993 REQuERI111ENTO No 762,DE 1994 . 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 1318,- de Votação. em tuino único, dO Requerimento 1Í
0 762, de 1994, 

1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos termos do art. 172, do Senador Dario Perefra, solicitando, nos termos do art. 172, inci-
1, do RegimeDio Interno, a inclnsão em Ordem do p;a do Projeto so I, do RegimeDió Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pmje
de Lei do Senado n• 92, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, to de Lei da Cfunam no 121, de 1994 (n° 2.98!193, na Casa de ori
que alterna redação ao art- IS da Lei n° 8.004, de !4 de março dO gem), que disciplina a extração, industrialização, utilização, co-
1990, que "dispõe i;obre tr.mSfetinCiiâe fmanciamento no âmbito mercialização e tranSporte do ashestO/alnianto e dos produtos que 
do Sistema Financeiro--da Habitação e dá oUtraS providências". o contenham. bem como das fibtas naturaiS e artificiais, de qual-

quer origem. utilizadas pata o mesmo fun. e dá. ootias providên-
REQUERlMENTO N" 1.320, DE i993 _ cias, cujo pntto na: ComisSão de Serviços de lnfm-Estrutura já se 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.320~- de acha esgotado. 
1993, do Senador João Rocha, solicitando, no< termos do art.172, 
I, do RegimeDio Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pmjeto REQl.JERJl'dENTO N" 783, DE 1994 
de Lei do Senado no !O!, de 1.991, de autoria do Senador Jutahy · Votação, emtumoáni<o; do:R.qúeriniênton•7s3~-deT!l94, 
Magalhães, que regulamenta o § 3° do art. 43 da Constituição, .s- do Senador César Dias, solicitando, oos termos do art. 172, inciso 
segurando o incentivo da União à, recuperação de terras áridas nas L do Re_giniento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
regiões de baixa renda, e a cqoperação com os pequenos e médios de Lei do Se~ n° 112, de 1993, de sua autoria, que altera o art. 
proprietários rurais para que slias glebas sejam dotadas de fontes 19 da Lei n° 6.00!n3, dispondo sobre o processo paia a deman:a-
de água e de pequena irrigação, e dã i>utras providências. · ção de terras indígexias, e dã outras providências. · 

REQUERIMENTO N" 1.321, DE 1993 REQUERIMENTO N"792, DE 1994 

Votação, em tumo único, do Requerimento n° 1.321, de Votação,emtumoúnico,doRequerimenlon°792,del994, 
1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos termos do art. 172, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos teimos do art. 172, 
inciso I, do RegilnentO Interno, a inclusão erii Ordem do Dia -do inciso I. do Regimento Interno, a fuclusão em Onlem do Dia do 
Pmjeto de Lei do Senado n° 118, de 1991, de aiifuria do Senador Pmjeto de Lei do Senado n• 5, de !994; de -sua antoria, qiie diSpõe 
Jutahy Magalhães, que acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei n° sobre a responsabilidade da empresa na promoção da satlde de 
7 .713, de 22 de dezembro de 1988, que "altera a legislação do Im- seus empregados e dã outras providências. 
posto de Renda e dã Outras providências". · REQUERIMENTO N" 794, DE 1994 

REQUERlMENTO N" 1.335• DE 1993 Votação, em tumo único, do RequerimeDIO n° 794, de 1994, 
Votação, em turno áníco, do Requerimento n° 1.335, de do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 172, 

1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos·termos do art. 172, inciso I, do Regimento Iritemo, a inclusão de Ordem do Dia do 
inciso I, do Regimento Iritemo, a inclusão em Ordem do Dia do Pmjetode Lei do Senado n•145, de 1992,'de sua autoria, quedefi
Pmjeto de Lei do Senado n° 388, de 199!;de autoria do Senador ne crimes contra a_ apuração de fatós emCômissãóParlameD!arde 
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre o relatório iesurilldo aa- éxe- Inquérito e dá outras providências. -
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REQUERIMENTO N" 809~. DE 1994 PROJETO DE LEI DO SENADO 

Votação, em turno único, do Requerimento no 809, de 1994, 
do Senador João Calmon, solicitando, nos termos regimentãis, 
que, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1993, que acres
centa artigo à Lei n• 7 .170. de 14 de dezembro de 1983, qué "<lefi
ne os crimes COD1ra a segurança nacional, a ordem política e Sociãl, 
estabelece seu processo e julgamento e dá outras provídências", 
seja oovida, também, a Comissão de Relações futeriores e Defesa 
Nacional. 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA 

N"28 DE I994 

DiscusSão, em tumo úniCO, do Projetcfâe Lei ela Câmara 
n"28, de I994 (n" 3383/92, na Casa de origem). que acrescenta pa
xágtafo ao art. 442 da Cociólidação das Leis do Trabalho CLT 
para declarar a inexislênci3 de vínculo empregatíció exitre as coo-
perativas e seus associados, tendo 

Parecer favoráveL sob n• I96, de I994, da Comissão 
-de Assuntos Sociais. 

PROJETO DELE! DA CÂMARA 

N" 90, DE I 994 

Discussão, em turno- único, do Projeto de Lei da Câmara 
n'90, de 1994 (n• I377/91,na Casa de origem). que criaõ Sistema 
EducadonaJ Desportivo Brasileiro, integrado ao Sistema Bra:Silei~ 
to de Desporto. tendo 

Parecer favorável de Plenário, Relator: Senador Mauro Be~ 
nevides, em substituição à Comissão de Educação. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" I42, DE I993 

N" I60, DE I992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. I 72, r. do Regimento lntemo 

Projeto de Lei do Senado n• I60, de I992, de autoria da Se
nadora Júiiia Marise, que submete a nomeação do Secretário da 
Receita Federal à prévia •provação do Senado. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 161, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Día nos termos do 

art. 172, r. do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n• I6l, de 1992, de autoria do,Se
nador Julahy Magalhães; qüe-dispõe sobre o !Iatamento tributário 
aplicável aos bens J>rocbizidos no Brasil e destinados à pesquisa 
científica e tecinol6gica. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Ecooômicos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" I47, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nOs termos do 

art. 172, r. do Regimeí!to ln temo) 

Projeto-de Lei do Senado n• 147, de 1993, de autoria do Se
nador Julahy Magalhães, que determina que os Institutos Médico.. 
Legais comuniquem à Fundação Centro Brasileiro para a Infância 
e Adolescência as-mortes violentas ooonidas com crianças e ado
lescentes. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So- ~ 
ciais.) 

O SR. PRESIDENJ'E - (Nabor Júnior) - Está encerrada a 
Disalssão. em turno 'ÚniCo? do Projeto de Lei do Seiiado sessão. 

n"l42 •. de I993, de autoria do Senador Julahy Magalhães, que
acrescenta par.lgrafos ao art. 259 da Lei n• 8.069, de-13 de julho 

(Levanta-se a sessão às 15h49min.) 

ATOSDOPRESIDENTE de I990. que "dispõe sobre o Estatuto da Criançã e-do Adolescen-
te? e dá outras providências". tendo 

Parecer de Plenário, Relator: Senador Cid Sab6ia de Carva
lho, favorável com emenda de redação que apresenta.. -em substi
tuição à Comissão de Assunros Sociais. 

PROJE):'O DE LEI DA CÂMARA 

N"39, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, IloS teri:DOS_ do 

art. I 72, L do Regimento Intemo) 

Projeto de Lei da Câmara n• 39·, de 1993 (n• 1.809/89, na 
Casa de origem), que altera a redação do par.lgrafo únioo do art. 
354 da Consolidação das Lei do Trabalbo. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Assunl<>s Sociais.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 232, DE 1991 

(i.t\cluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 

172, I do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n• 232, de I991, de -autoria do Se
nador lutahy Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a definir 
as tenas indispensáveis à preservação ambientai, integrantes dos 
bens da União e dos Estados, na forma do art. 23, VI e VII, combi
nado oom o art. 24, VI, da Constituição Federal. (Dependendo de 
parecer da Comissão de AssuntosSoáais.) 

ATO DO PRESIDENfE N"345, DE 1994 

Aprova os Quadro de Deta!hamenl<> de Desp<>
sa 6l!llda nos Orçamenl<>s do Senado Federal, CE
GRAF, Prodasen e respectivos Fundost para o e:lll:er .. 
cício de 1994. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Regimento futemo, e tendo em vista o disposto 

-no artigo 57, par.lgrafo 2•. da Lei n• 8.933, de 9 de novembm de 
1994, resolve: ~ 

_ Art. 1 o Fica..ID aprovado os Quadros de Detalbamento- da 
Despesa fiXadas nos Orçamentos das Unidades a seguir relaciona
das, que com este baixa 

2.IOI- Senado Federal 
_ 2.!02- Centro Gráfico do Senado Federal 
2.!03- Centro de Informática e Processamento de Dados 

-do Senado Federal 
2.90I- Fundo Especial do Senado Federal 
2.902- Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal 

~- 2.903 - Fundo do Centro de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal 

-~ ~ Art. 2:' ESte Ato entJ:a em vigor nidati de sua publicação, 
retroagindo os efeitos ao dia 1 o de janeiro de 1994. - - -

o Senado FederaL 17 de novembro de 1994. - Senador Hu
mecto Lucema~ Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N"346, DE 1994 -A TODO PRESIDENTE N'350,DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, O Presidente do Senado Federal. no uso da atribuição que 
em conformidade com a delegação de coriipetêiicia que lhe foi ou- lbe foi conferida pelo art. 6°, § ~0, da ResolnçW n°, de 1993,-e de 
torgada pc!o Ato da Comissão Diretcira ri0 2, -de 1973, tendO em -~cordo ~o que co~ doi:;rocesso n°019S00/9~7. resolve de:.. 
vista o qUe cohsta do Proc. 007.857/94-2, e de acordo com a R.eso- si~ ANA LUCIA A~ __ KALU:ME REIS, Analista Legislati
Iução do Senado Federal n° 42, de 1993, e com o Ato da Comissão Vo, Area de Comunicação Social, Eventos e Contaios, Nfvel TIL 
Diretora n' 53, de 1993, resolve nomear FERNANDO LUCAS Padtão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para substi
PfNTO para o cugo de Técnico Legislauvo - Nível II, -Área. de tuir a Diretoria da Subs~ de Coordenação Legislativa do 
Policia, Segurallça e -Transporte, ~speeialidade de Transporte, Pa- Congresso Nacional. no período de 2 a 21-11-94, durante o afasta
drão 16, dQ Quadro de Pessoal do Sena,_dO Feçieral, em virtude~ _ mentoQa_tit!.llar;emgozode férias. 
aprovaçãO cm co:õ.cuisó público, _homologado pelo Ato do Presi- _ Senado-Federal, 2l_de novei:nbro de 1994.- SeDador Hu· 
dente n° 262. de 1992, publicado no Di'ário Oficial da União. Se- mect.O Lucerna. Presideilte.- ---
ção I, de 30 de junho de 1992, com praio ae valídade prorrogado ~ ~--~ 
pelo Ato da Comissão Diretora n' 11, de 15 de junho de 1994-

Scnado Federal, 21 de novembro de 1994.- Senador Hu-
ATO DO PRESIDENTE N'351, DE 1994 

mecto Luccrna, Presidente. - O Presidente do Senado Fedexal. no uso da atribuição que 

ATO DO PRESIDENTE N' 347, 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 
de acordo com o que consta do processo n° 019.875194-0, resolve 
designar JOSÉ MARCOS FERREIRA FQN~EÇA, Técnico Le
gislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativ-õ,-NíVel 
II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Senado Federal, para subs
tituir o Diretor da Subsecretaria de Anais do-Congresso Nacional, 
no periodo de 2 a 31-1-95, durante o afastamento do titular, em 
gozo de férias, _ _ , - , 

Senado Federal, 21 de novembro de I 994. - Seiiãâ.Or Hu .. 
mccto Lucf!:"'!a, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 348, lfE_1994 

O Presidente do Srnado Federal, no uso da atribuição que 
Jhc foi COnfenâa:-pcJo art.. 6°, § 2°, da R~.soltição n°_ 4~. de 1993? ~ 
de acorào ro~ o que consta do processo n° 019.632/94-0, ·resolve 
designar RAQ!JEL CARDOSO CHA YES. -.técnico de ID,dústrià 
Gráfica Legislativa, Nível TI, Classe Especial. Pa4rão 4 M23-, dÕ 
Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal, para 
substituir o Direioc da Subsecretãria--de AiiàliSe no periodo de 31-
10-94 a 19-1 f-94, durante o afastamento do titular, em gozo de férias. 

Senado Federal, 21 ãe novembro de 1994. - Senador Hu· 
mecto Ltl:::ema, PLesidcnte. · 

A TO DO PRESIDENTE N" 349, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal. no uso da sua competência 
regimental e regulamentar de confOl.lllidade 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 Pro
cesso n° 019.552194.7, resolve aposentar, voluntariamente, VAS
TOALDO BARBOSA DA SII.VA, Técnica Legislativo, Â.tila de 
Instalações, Equipamentos, Ocupaçãõ ê Am_bientação de Espaço 
Físico e Serviços C-.eriüs, Nível II Padrão 30, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso m, alínea a, da 
Coristítuiç5.o da RCpública Fedeiativa do BraSil, combinado com 
os artigos 186', inciso nr alínea a, 1993; e 67, da Lei n° 8.112, de 
1990, bem assim com a Resolução SF n° 77, de 1992, e os artigos 
34 § 2°, e 37, da Resolução (SF) n° 42, deT993,coi:nproveD.tos in
tegrais, observado o disposto no art 37, incisO XI, da Constituição 
Federal. 

Seoado Federal, 21 de novembro de 1994- -Senador Hu
mccto Luc~a. Presi.deu.te. 

lhe foi conferida pel~ artigo 6°, § 2°, <4 Resolução n° 42, de 1993~ 
resolve designar CLAUDIA SEIXAS ALVES, Técníço de Indús
tria Gráfica Legislativa, Nível II, Padrão 22, do Quadro de Pessoal 
do CEGRAF, para exercer a funçãO oomisSioria.da de As~. 
Símbolo FC-7, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 21 de novembro de 1994. - Senador Hu-
mecto Lucema, Presidente. -- -

ATO DO PRESIDENTE N' 352, DE 1994 

O Presidente do Seiiaôo Federal, no uso de suas atribuições 
regimentais -e regUlame~~- e-_t.ie conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ouiorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n' 2, de 1973, resolve, designar GLAUCENI NUNES DE 
SOUZA HOFFMANN, Analista Legishtivo, Nível IIl, Padrão 45, 
Área de Orçamento Público, do Quadro de Pessoal do Senado Fe
deral, para substituir a titular da Secretaria de Controle Interno no 
periodo de 19 a 30 de dezembro de 1994-

Senado Federal,21 de novembro de 1994- -Senador Hu-
mecto- LuCerna, Presidente~ -

ATO DO PRESIDENTE N" 353, DE 1994 

O Presidente do SeD.ado Federal, nouso de suas atn"buições, 
em coD:fónTadã.de com a delegaç:.ã.Õ de _competência que _lhe foi ou
torgada pelo Ato da ComissãO DiretOia n• 2, de 1973, tendo em 

_ vista o que consta do Proc. n• 002011/94-$, e de acordo COto a 
Resolução do Senado Federal n' 42, de 1993, e com o Ato da Co
missão Diretora n' 53, de 1993, resolve ncanear RAUF ANDRA
DE MENDONÇA, JOSÉ LUJZ CAMA.'l.GO DA COSTA e DA VI 
RIBEIRO DE OUVEIRA nJNIOR para o·cargo de Técnico Le
gislativo - Nível II, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Es
pecialidade de Segurança, Padrlio 16, do Quadro de Pessoal do Se
nado FederaL em virtude de aprovação em concuiSO público, ho
mologado pelo Ato do Presidente, n' 48 de 1994, pnblicado no 

_ Diário Oficial da União, Seção I, de 9-de fevereiro de 1994, com 
prazo de validade prcarogado pelo Ato da ComissãO Diretora n' 
17,de31 de agosto de 1994. - _ - -

Senado Federal, 21 de novembro de 1994. - Senador Hu· 
mecto Lu~a. Presidente. 

- ---ATO DO PRESIDENTE N'354, DE 1994 

O Presídente do Senado Fedetal, no uso de suas atribuições. 
em confo:nnidade com a delegação âe córilpeténcia que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão Diretor.i n• 2, de 1973, tendo em 
vista o que consta do Processo n°0l5.775194-l, e'de acOrdo com a 
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Resolução do Senado Federal n° 42, de 1993. e cOin o Ato da Co- Senado Federal. 21 de novembro de 1994.- Senador Hum· 
missãó DiretOra n° 53, de 1993, -resolve nomear JOSÉ FERNAN~ berto Lu-cena, Presidepte.: -
DES NETO para o =110 de Assessor L<gls!ativo- Nívei ÍIL Área 
de Assessoramento Legislativo, Padrão 4~ do Quadro de f:essoal 
do Senado Federal,. em virtude de aprovação em.concurso público. 
homologado pelo Ato do Presidente n° 57, de 1993, publicado no 
Diário do Congresso Nacional, Seção ll, de 2 de fevereiro de 
1993, e no Diário 06cial da União, Seção I.. de 5_ de fevereiro de 
1993, observada a ordem de classificação da Area Doze~ 

Senado Federal. 21 de novembro de 1994 • .::senador Hum· 
herto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N" 355, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, 
em conformidade com a delegação de competência qu-e lhe foi ou~ 
t~da pelo Ato da Comissão DiretOra ri-o 2, de 1973, tendo em 
vista o que consta do Processo n° 004.647/94-7, e de acordo com a 
Resolução do Senado Federal n° 42, de 1993, e COJl!. o Ato da Co
missão Diretoxa n° 53. de 1993, resolve Domear JOAÚ- BATISTA 
DE MlRANDA TORRES para o cargo de Assessor Legislativo -
Nível m. Área de Assessoramento Legislativo, Padrão 42,_ do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal. em virtude de aprovaçãO 
em concurso público, homologado pelo Ato do Presidente n° 57. 
de 1993, publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção IL 
de 2 de fevereiro de 1993, e no Diário Oficial da União, Seção I, 
de 5 de fevereiro de 1993, observada a ordem de "!assilk•ção da 
Área Doze. - - -

Senado Federal, 21 de novembro de 1994.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N" 3S6, 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 Pro
cesso n° 019.822194-4, resolve aposentar, voiwitariamente, 
CLÁUDIO JÚLIO FREITAS CARNEIRO, ADalisla Legislativo, 
Área de Apoio TécniCO ao Processo Legislativo, Nível ITI, Padrãp 
45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 
40, inciso IIL alínea a, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 186, inciso m. alínea a,. 193, e -
67, da Lei D0 8.112, de !990, bem assim com os artigos 34, § 2~;". e 
37, da Resolução (SF) n° 42, de 1993, com proventos integrais, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constimição fe. 
dera!. 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
ATO DODffiETOR-GERAL N° !36,DE 1994 

O Diretor-Geral do SenadO Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 1 O do Ato do Presidente n° 252, de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo n° 002.010/93-3. 
reSolve homologar, para fins do disposto no artigo 20 da Leí n~· 
8.112, de 1990, a avaliaÇãO de desempenho dos seiuintes servido
res em estágio probatório: · 

Nome do( a) Servidor( a) 
Gilson Dantas de Santana 
Arão Fernandes Bulhões 
José Mario SUnil Cordeiro 
Antonio Marcos Mousinho da So.usa 
José Roberto Bassul Campos 
Álvaro Almeida de Brito -
Francisco Eugenio Machado Arcanjo 
Helena Maria. de Freitas Chagas 
Fernando Antonio Lyrio Silva 
Marcelo Lucio Ononi de Castro 
Stelson Santos Ponce de Azevedo 
Angelina Ahneida Silva 
Marcos Francisco Reimann 
João Alves de Carvalho Neto 

Matricula 
04.812 
04.815 
04.816 
04.826_ 
04.829 
04.831 
04.832 
04.834 
04.835 
04.836 
04.837 
04.839 
04:845 
04.847_ 

Média Final 
186 
11!5 
!88 
188 
188 
188 
188 
188 
188 

- 188 
_l8& 

1&8 
lSS 

188 

Senado Federal, 18 de-nõvcmbro c:k:.- 1994 . .=.. Manoel Vi.lcla 
de Magalbãe., Direto!-..Geial do Senado Federal:- -

- ATODOD!lfETOR-GERALN° I37,DE 1994 

O Di.retOr-Gerai do Semdo Federal, no uso de suas atribui· 
ções regulamentares e _de_ acxmjo com o disposto no artigo 2°, do 
Ato n° 9, de 1992, do Priineiro SeCretário, :resolve: 

Art. 1° Designai os ser,idores Tadeu Izidro PatrocíniÇl de 
Moraes (matrlcula n° 3180) e Carlos Magno Fagundes Franci (ma
trícula n° 2369) gestore~ titular _e substiOJ.to, respectiva,m~nte, do 
Contrato n° 046, de 1994, celebrado entre o Senado Federal e a 
empresa Método Empreendímentos de Engenharia Ltda., para ''re
forma dos gabinetes n°S 07 a 14 dos Senhore.s SenadorCs, localiza. 
dos no Térreo do Bloc-cr"A11 doAnexo II do Senado Federal". 

Art. 2o Revo,gam·se as disposiÇõeS em ·Contrário. __ 
Art._3°_Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Em ·zl de novembro de 1994. --Manoel Vilela de Maga-

lhães, Diretor-Geral. 
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SUMÁRIO 

1- ATA DA 160" SESSÃO, EM i2 DE NOVEMBRO 
DE1994 

vas dO Go:vemo de centro-esquerda de F~o Henrique Cardo-
so. 

1.1 -ABERTURA _1-Z.S~Requerimentos 
1.2- EXPEDIENfE N" 857194, de autDría do Senador Moisés Abrão, solicítando 
1.2.1-ComunicaçõeS-- ao Ministro da Marinha, Alminmte Ivan Silveira Scipa. ínfonna~ 
Da Liderança do PMDB na Câmant dos Depuiados, de ções referentes à Mensagem n•346/94. _ __ _ _ _ _ 

substituiçãO de membros nas Comissões Mistas destinadas a emitir - N"s 858 a 862/94, de autDría do Senador Eduardo Suplicy, 
pareceres sobre as Medidas Provis6iiis n"s 675, 684, _§92, 693 e solicilaildo a inclusão, em Ordem do Dia, dos Projetos de L!> i do 
694, de 1994. Senadon"s 95191, 11/93,349191, 108193 e 43/94. · 

1.2.2- Requerimentos 1.2.6- ComUnic:lção da Presid-ência " 
N° 855/94, de autoria do Senador Mauro BeneVídes. solici- Recebimento de solicitação~ de retfficação parcial da Reso-

tando a tnmscriçilo nos Anais do Senado do artigo Traição à vis- 1ução n• 61, de 1994, requerida pelo Senador Moisés Abrão, Rela
ta, do jornalista e professOr Círio Frota Maia. publicado no jornal tor_d_~ignadQ ~- substibJição à Corriissão de Assuntos Econômi-
"Tribuna do Ceará". em 20 de novembro do conent.eano. cos.Aprovada. - - - , --

N• 856/94, de autDría do Senador Alexandre Costa, solici- - 13- ORDEM DO DIA 
tando que sejam considerados como licença autorizada os dias 4, -Requerimento n° 762, de 1994, do Senador Dario Pereira, 
5, 6, 7, 10, 11, 12,~13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26,27 e 31 de outu, solicitando a inclusão em Ordem do Dia c)Q Projeto de Lei da Câ
bro e 1, 3, 7, 8, 9, 10, 16 e 17 de novembro do corrente ano. Apro- mant n• 121, de 1994 (n•2.981/93, na Casa de origem), que disci-
vado. · plina a extração, industrialização, utilização, comen:ialização e 

1..2.3 -Apreciação de Matérias transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o_ contenham, 
· Requerimeoto n° 826, de 1994, de autoria do Senador Cha- _bem c:omo das fibras naturais e artificiais, de qual~er origem, ut~-

gas Rodrigues, lido em sessão anterior. Aprovado. lixados para. o mesmo flm, e dá outras providências. Aprovado. 
Requerimentos n•s 803 a 805, 807, 810, 811, 813 a 823, -Requerimento n• 1.302,de 1993, do Senador João Rocha, 

828 a 831,842,840,846 e 848 a 851, de 1994, dos Senadores An- solicitaiido •~ inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se
tônio Mariz, F=cisco Rollemberg, Eiperidião Amin, Moisés nado n• 83, de 1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
Abriio, Femando Henrique Cattloso, Onofre QUiruui, A1mir Ga, altera o artigo 48 da Lei n• 4.504, de_!O de novembro de 1%4, 
briel. Ruy Bacelar, Flaviano Melo, Joaquim Beato, Dirceu Camei- para permitir a redução do imposfo incidente sobre terras anenda
ro, Jarbas Passerinbo, José Eduardo, Alfredo Ciinpos, Nelson Car- ~ âas. Aprovado. 
neiro, Louremberg Nunes Rocha, Carlos De'Carli, Jonas Pinheiro, -Requerimento n° 1.317, de 1993, do Senador João Rocha, 
Albano Franco e José Samey, lidos em sessões anteriores. AJ?ró- solicitando a inclusão_ em Ordem do Dia do Projeto de Lei d9 Se-
vados. rnido u•73, de 1991, ~de autOria do Senadar Jutahy Magalhães: que 

1.2A -DiscUrsos do Expediente _dispõe sobre isenção do imposto de renda pant bolsas de estudos 
SENADOR LOURNAL BAPT1STA- Solicitarido a trans- de médi.cps residentes e remuneração de estudantes em estágio 

crição nos Anais do Senado de matéiía da revista ''Veja", ll0 1.366, para complementação de estudos univen;:itá.rl:Os. Aprovado. · 
intimlada Os Anos ltamarJ o balanço de um presidente-qUe-dei.- - -ReqUerimento n° 1.318. de 1993, do Senador João Rocha, 
xou o Brasil melhor? de autoria do jornalista Roberto Pompeu de solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Pro_k.to de Lei do Se
Toledo. nado n• 92, de 1991, de autoria do Seila&!or Jutahy Magalhães, que 

SENADOR JARBAS PMSARINHO- Desafios e peispectí· altera a rectação do artigo 15 da Lei n• 8.004, de 14 de março de 
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EXPEDIEN1E 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOELVRELADEMAGAL~ 
Diretor-Gera1 do Senado Federal 
AGACIEL DA SlLVA MAit\" 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSJO COUilNHOMADRUGA 
Diretor Adjunto 

1990, que disPõe sobre transferência de 'rmanciamento no âmbito 
do Sistenià Financeiro de HabitaçãO e clã outras providências.-
Aprovado. -

--Requerimento n° 1.320, de 1993; 00 -Sfenador JoãO Rocha, 
solicitando a inclusão em Ordem do D~ do. Projeto de_ Lei do Se
nado n° 101. de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que regulamenta o pará.grafo 3° do -artigo 43 da Constituição, asSe
gurando o incentiyo da União à reCuperação -de terras áridas nas 
regiões de baixa renda, e a cooperação com os pequenos e médios 
proprietários ruiais para que suas glebas sejam dotadas de fontes 
de água e de pequena inigação, e dá outris ProV-idências. Aprova-
do. -

- Reqlierimento D0 1.321, de- I993,'""dõ.Senador João Rocha, 
solicitando a inclusão em Oidem- do Dia do Prq~to ~ Lei do Se
nado n° 118, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães. 
que acrescenta parágrafo ao artigo 14 da Leí n°7.713. de 22d~ de
zembro de 1988, que a1tern a legislação-dO Imposto de Renda e dá 
outras providências. Aprovado. - --- -

-Requerimento n• 1.335, de 1993, do Senado JoãO Rocha, 
solicitando a inclusão em üroem do_ Dia do Pro"ktO .de Lei do Se
nador n• 388, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe- sobre o relatório resumido da execução orçamentária, 
de que uata o parágr.ifo 3° do artig0'165 âa Constilllição Federal. 
Aprovado. 

-Requerimento n• 681, de1994, do Senador Júlio Campos, 
solicitando- a inclusão em Ordem tio pia dó ProjetO-de -ReSOli.içao -
n° 56, de f994~ -de iniciaúva da Con:iissão_ Diretora que ratiíJ.Ca a 
incorporação de vantagens dos servidores-~o CEGRAF e_PRODA
SEN. Aprovado. 

-Requerimento D0 .783, de 1994~ dO senador-César pias, 
solicitando a inClusão, êin Ordem do Dia dÕ PrÓ.}eio de Lei do Se
nado n° 112, de 1993;-de sua autoria; que altera o artigo 19 da Lei 
n° 6.001773, dispondo sobre Õ processo para a demaica_ção de-~
ras indígenas, e dá outras providêncías. ~provadO. - -

-Reqilerunento n• 792, de 1994; do Senador Jutahy Maga, 
lbães, solicitando a inclusãO em Ordem do Dia do Projeto de_ Lei 
do Senado n° 5, de 1994, de sua autoria, que dis])õe sobre a res
ponsabilidade da empresa na promoçãO da saúde de seus emprega-
dos e dá outras providências. Aprov-ado. - -- -

- Requerimento n• 794, de 1994. do SenadoiJufahy Maga, 
Ihães, solicitando a inclusão enr Ordem do Dia_ do Projeto de Lei 
do Senado D0 145, de 1992. de sua autoria, que defme crimes con
tra a apuração de fatos em Comissão Parlamentar de Inquérito e dá 
outras providências. AproVado. - - - -

-Requerimento n° 809, de 1994, do Senador João Calmon, 
sólicitando que seja ouvida , também, a Comissâo de Relações Ex-
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t~riores e Defesa Nacion:al, sobre o Projeto ._de ~i do S~do n° 
64,de !9"93,que aCrescenta artigo á Lei n•7J70, de 14 de de,m
bro de 1983, qtle difrite -os criines conlra a segUrança. naCional, a 
ordem Política e social. estabelece seu prOcessO-ejulgamento_e dá
o~tras providências. Aprovado. 

. _ -Projeto de Lei daCãmruan•J84,de 1993 (n•JS68/91, na 
Casa-de origem), que dispõe sObre a concessão de desconto nos 

-valores -dos ingressos em espetáculos culturais e artísticos para 
pessoas idosas ou portadoras de deficiência física: Aprovado o 
substitutivo, tendo usado da palavra o Sr. Jutahy Magalhães, fi
cando prejudicado o projeto. A Comissão _pjietora _p~ a redação 
dovenç!çlo, para o rumo suplementar. 

- Projeto tie Lei da Câmaia n• 125, de 1994 (n• 4.468/94, na 
Casã de origem), que altera a composição e a organização iri.tema 
do Tribunal Regional do Trabalho e _da g• Região. com sede em 
Belém-PA. e _dá ou~ providências. Aprov3do, após- p_~er de 
plenário favorável. A sançãO. _ _ 

-Proje.to de !,ei da Câmara n•126, de !994 (n•4.604/94, na 
Casa de ~gem), que incluí as Categorias_ fuªçi®ais de A~xiJ.ial-es 
de Ti'a!;!Sporte. Ad~stratiyo. de_ Vigilância e Artesanato no Ní
vel de AssistenEe, e d4 outras proyidências. ~preciação sot>resta .. 
da, após parecer de pien~o ra.._,orável, tendo u~do cL,. palavra os 
Srs. Eduardo Suplicy,Jutahy Magalbães e Esperidião Amin. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 28, de 1994 (n• 3383/92, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao artigo 442, da Con
so1khção das Leis do Trabalho-CLT para decliriu- a inexistência 
de vínculo e .. mpregatício entre as coopexatiVas e _seus assoc_iados. 
Aprovado. A sanção. 

-Projeto de Leida Câmara n" 90, de 1994 (n• L377/91, ria 
~ de ~gem), que cria o Sistema Educacional Desportivo Bra:...
sileiro, integrado ao Sistema Brasileiro do Desporto. Ap-rovado. 
após usar da palavra o Sr. Esperidião Amin. À sanção. 

- Proje~ _de Lei do Stmado_n° 142, de 1993, de autOria-do 
S~dor Jutahy Magalhães, que acrescenta parágrafos ao_ artigo 
259 da Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança. e do Adolescente, e dá Outras j>rovidêD.cias. 
Aprovado,~ emenda de redação tendo usado .c:la- palavra o Sr. 
Ronan Tito. A Comissão Díretora paia a redação ímal. 

. -Projeto de Lei da Câmar_a n• 39, de 1993 (n• 1.809/89,na 
Casa _de ocigem), que altera a redação do parágrafO Unico do artigo 
354 da Consoij_dação das Leis do Trabalho. Apreciação si>bresta
da pam recebimento de recurso, após parecer de plenário pela sua 
re~ição. 

-Projeto de Lei do Senado n• 232, de 1991, de autoria do 
Senador_Jutahy Mag~es. que 3!ltotiza o Poder Executivo a defi
nir as terras indispensáveis à preservação ambiental, integrantes 
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dos bens da União e dos Estados, na fonna do artigo 23;Vre Vll,.~ 
combinado com o artigo 24, VI. da Constituição Fedem!. Aprecia· 
ção sobnstada pam recebimento de recurso, após parecer de ple~ 
nário pela sua rejeição, tendo usado da palavra o Sr. Jutaby Maga-

-Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1994 (n"30l/93, nã 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova-a conceSsão 
outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., para explOiai serviço-de 
radiodifusão de sons e_ imagens (televis_ão) na Cidade de Santerém. 
Estado do Pará. Votação ~diada por falta de quorum. lhães. . 

-ProjetO de Lei do Seuado n• 161, de 1992, de autc.ia do 
Senador Jutahy Magalhães, c:ue dispõe sobre o tratamento tributá
rio aplicável aos bens produzidos no Brasil e destinados à pesquísa 
científica e tecnológi.Cã. Retirado da pauta para exame da Comis-_ 
são de Constituição, Justiça e Cidadania nos termo do Requeri
mento n° 865/94~ após parecer de plenário favonível com substitu
tivo, tendo usado da palavra os Srs. Jutahy Magalhães, Josaphat 
MariJJho.e Cid Sabóia de Carvalho. 

-Projeto de Lei do Senado n• 147, de 1993, de autoôa dO 
Seuador Jutaby Magalhães, que determina que os lnstibltos Médi
co-Legais comuniquem à Fundação Centro Brasileiro .para a Infân
cia e Adolescência as mortes violentas oCOtridas cõm crianças e 
adolescentes. Retirado da pauta nos tennos do artigo 175, "e", do 
Regimento Interno. -

- Projeto de Lei da Câmara n• 126, de !994 ( n• 4.604/94, 
na Casa de origem). (Continuação da apreciação) • Extinta a ur-
gência, nos termos do Requerimento D.0 866/94. - --- --- ~ 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93, 
na Câmara dos DepDtados), que aprova o ato que renova a pemús-:. 
são da Rãdio Independente Lida. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqriêilcia Diodulada na Cidide de Lajeado, Esta
do do Rio Grande do Su1 Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 45, ~de 1993 (n• 253/!)3, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outoxgada à Rádio Capinzal Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora erii onda méilia na Cidade de Capinzal, Estado 
de Santa Catarina~ Votação âdiada por falta de quorom. 

-Projeto de Decreto Legislativo11• 46, de 1993~(n•248/93', 
na Câmara dos Deputados), que aprova o-ato que renovã a permis
são outorgada à Rádio Fraternidade Lida. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na Cidade de Araras, 
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• <18. de 1993 (n• 264/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são da Rãdio Jomal do Brasil Lida., para explorar serviço de ra
diodifusão" sonõra: em." frequência -modulada na Cidade do Rio- de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Decreto Legislàtivo n• 49, de 1993 (n"273/93, 
.,;;: Câmant dos Deputados ), que aprova o ato que renova a per
u.llssão da Rádio Litoral Ltda., pam explorar serviço de radiodifu
são sonota em frequência modulada na Cidade de Osório, Estado 
:lo Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, 
ua Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rãdio Grande Lago Lida. para explorar serviço de 
·~iodifusão sonorá. em onda média na Cidade de Santa Helena, 
t-.s:tado do Paraná. VotaçãO adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1993 (n• 267/93, 
'-4 Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
'"0 outoxgada à Paquetá Empreendimentos Lida. para explorar 
'<rviço de radiodifusão SorioÍa ém onda meâia na Cidade de FJo. 
i.ano Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308/93, 
,,. Câmara dos Deputados ), que aprova o ato que renova ã outor-
0'. deferida à Rádío Cultuia de Timbó Ltcla, para explorar serviço 
~~ radiodifusão sonora eni onda :iriédii -na cidade de TU:nbó, Esta
'·=> de Santa Catarina. 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 executai: serviço de nl
diodifusão sonoxa em frequência modulada, com fms exclusiva
mente educativos, na Cidade de Novo Hamhngo, Estado do Rio 
Gririlde do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 11, de 1994 (n• 265/93, 
na Câmara dos Deputados),_ que ~g_rova o ~ que renova a permis
-são -Outorgada à S.A. Rápio Verdes Mares, p~ explorar sexviço 
de radiodifusão Sonora em frequência -rilcidu1adi na Cidade de For-

--iaieza, Estado do Ceari.. 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 :lo Sul para executar serviço de 
radiodifusãO sonora em frequência modulada na cidade de Soroca
ba. Estado de SãÇJ Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo-no 18, d_e 1994 (n° 252/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova -a conces
são outorgada à RADIO ARAGUAIA LIDA. para explorar servi
ço de radiodifusão sonorn _em onda média na_ Cidade_d.e .AraguaíDa, 
Estado do Tocantins. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1994 (n" 254/93, 
ni Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à TV TOCANTINS LIDA. para explorar serviço 
de radiodifusãp de sons e imagens (televisão) na Cidade~ de ADá
polis-, EstadO dO Goiás. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1994 (n• 327/93, 
na Câmarã dOs :o-e,eutados), que aproY!- o ã.tô que renova a conces
são outoxgada à RADIO MONTANHES DE BOTELHOS LIDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em olida :iD.édia na 
Cidade de Botelhos. Estado de Minas Gerais. Votação adiada por 
falta de quorum. _ _ _ _ _ _ . 

_ ~~Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328/93, 
na Câmara dos Ileputados), que aprova o ato que outorga pexmis
são à FUNDAÇÃO DE ENSINO StJI>ERIOR DO V ALE DOSA
PUCAÍ p:ira executar serviço de radiodifusão sonora em freqiién
cia modulada, com fms exclusivamente educativos, na Cidade de 
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. Votação adiada por falta 
de-quorom. -- -- -

-Projeto de Decreto Legislativo n° 50, de 1993"_ (n°177/93, 
na Câmara dC?S_Deputados), que aprova o ato que renova a oulofga 
deferida ao SISTEMA NOVA ERA DE COMUNICAÇAO 
LTDA., para expl0!3r serviço de radiodifusão sonora em 9~ Ill:~- _ 

~ dia JlA Cidad~. de Bomzópolis,Estado do Paraná.Discussão en-- ~ 
cerrada,ficaudo votação adiada por falta de quorum, após pare
cer de plenário fãvorávd, tenOO usa4c> da palavi.l os senhores Juta
hy Magalhães .e Cid Saboia de Carvalho 

- Projétô de Decreto Legislativo n• 62, de 1993 (n• 268/93,' 
na Câmara dos-DeplltádÕs), qUe- aprova-o ato q~:e renova a coDcCS:. 
são ootorgada ã SOCIEDADE RADIO VJLA REAL LIDA., para 
expl0!3r serviço de radiodifusão sOnOxa em-onda média na· Cidade 
de Cuiabá, &lado de Mato Gfosso:Retirado da pauta nos termos 
do artigo 175, "e",doRe_gimen~_Intemo. _ _ 

~ ~ _;.. Projeto de Decreto Legislativo n• _64, de 1993 (n° 275/93, 
na Câmara dos Deputados), que :aprova o ato que renova a conces

-são outOrgada f Sociedade Rãdio Emissora Paranaense S/ A para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imitgens (televisão), na 
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Retirado da pauta nos 
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termos do artigo 175, ''e'', do Regimento Interno. (Betinho), pam prestar, -perante -o Plenãrio do Senado Federal, es~ 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1993 (n• 313/93, clarecimentos sobre o quadeo de mortalidade infantil no Bxasil, es

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato~que outorga pemris- pecialmente Das iegiôeS mais pobres, e apresentar as sugestões e 
são à RÁDIO MARIANA L TOA. para explorar serviço de radio. medidas que o órgão proJlorá ao senhor Presideute da República, 
difusão sOnOra em freqUência !nodulada na cidade de :Mariana, Es- com vistas a enfrentar tão grave-_questão. Votação adiada por falta 
tado de Minas Gerais. Retirado da pauta nos termos do artigo de quorum. 
175, "e", do Regimento ln temo. . - Requerimento n• 680, de 1994, solicitaildo urgência para 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1994 (fi• 30319.3.: o Projetó-de Resolução n• 122, de 1993, que cria a Comissão de 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pennis-:- Ciência e Tecnologia. Votaçâo adiada por falta de quorum. 
são outorgada à Rádio Cultura 'de Paulo Afonso Ltda., para expio. - Projeto de Lei do Senado n• 160, éle 1992, de autoria da 
xar serviço de radiodifusão sonora erii freqUência: mõduláda nã Ci- Senadoxa Júnia Marise, que mbmete a nomeação do Secretário da 
dade de Paulo Afonso, Estado da BabÍll. Retirado da pauta nos Receita Federal à prévia aprovação do Senado. Retirado da paota 
termos-do artigo 175, "e11

, do Regimento Interno. nos termos do artigo 175, "e", do Regimento Interno. 
- Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1994 (n• 266/93, · · 1.3.1-Discursos ap6s a Ordem do Dia 

na Câmara dos Depotados), que aprova o alo que renova a~- SENADORHYDEKEL FREITAS- O cfra<:asso dos ylanos. 
são outorgada à REDE NOVA TERRA DE RÁDIODIFUSÃO econômioos interii>res e o 5ucesso do Plano Real. 
LTOA, atualmente denominada REDE FÊNIX DE COMUNICA- SENADOR ESPEEJD!ÃO AMIN - Sii!L~ losustentávei 
ÇÃO LTOA.; para explor>r serviço de 'radiodifuSãó sorioia em fré- ··do lfuspital Santa.IsábeL da. Cidade de Blurnenau.sc; face o blo. 
quência modulada na Cidade de São-José dàs Pinhais, Estado do queio dos repasses das doações devidas ao SUS. 
Paraná. Retirado da pauta nos termos do artigoc 175, "e", do Re.- SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Relato das iniciati-
gimento Interno. vas parlamentares de S.Exa. no tocante a mudanças no texto cons-

- Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1994(n• 292/93, tituciona!. 
na Câmara doS Depotados), que aprova o alo que renova a permis- SENADOR PEDRO SIMON - Associaildo.se âs homena· 
são da FM RÁDIO INDEPENDENTE DE ARCO VERDE L IDA. gens. prestadas ao· Senador Nelson Carneiro no artigo. JuStiça a 
, para explorar senriço de radiocli:fuSão Sonor.J. em freqüência mo- um lutador. de autoria do Senador Josãphat Marinho. 
do!ada na Cidade de Arcovexde, Eslado de Pernambuco. Retirado SENADOR JÚUO CAMPOS- Análise de comércio exte.. 
da pauta nos termos do artigo 175, "e11

, do Regimento Interno. rior do Brasil com os paíseS StibdlbsenvOlvidos: 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de 1994 (n• 344193, 1.3.2- Comuuicações da Presidência 

na Câmara dos Deputados), que aprova o alo que ouloi)lil pemtis- - Convocação de seSsão corijmta, a realizar-se hoje, às 19 
são ntÁDIO CAMPOS C DOURADOS FM L TOA. para .explorar horas. 
serviço de radiodifusãó-sonora erõ. fteqüênCia moâulada na Cidade - Convocação de SesSão ext.raordjn.áiia, a realizar-se hoje, 
de Medianeira, Estado do Paraná. Retirado da pauta nos tennos às 17 horas 40 minutos, com Ordem do Dia que designa. 
do artigo 175, "e", do Regimento Intemo. · . . 1.4-ENCERRAMENTO _ 

-Projeto de Decreto Legislativo n•39,"de 1994 (ii•·296/93, 2 -ATA DA 161' SESSÃO, EM 22 DE NOVEMBRO . 
na Câmara dos Deputados), que aprova ci ato qtie outorga pennls- DE 1994 · · 
são à RÁDIO SE!lR;\. NEGRA FM LTOA, para explorar serviço 2.1- ABERTURA 
de radiodifusão sonora em frequência módulada na Cidade de AI- 2.2- ÉXPEDIENTE 
terosa, Estado de Minas Gerais. Retirado da pauta nos tennos do 2.2.1- Ofício 
artigo 175, "e", do Regimento Intemo. . . . . . - N" 527/94-GLPMDB, da Liderança do PMDB, no Senado 

-Projeto de Lei da Câmara n• 124, de 1994 (n• 4.672/94, na Federal, de substituição de membro em Comissão Mista. · 
Casa de origem), de iíiiciatiVa-do PreSidOnte da República, que dis- ·2.2.2'- Requerimentos 
põe sobre a instituição ·do Sistema Nacional de Educação Tecnoló- - ~ 867/94, de autoria do Senador Alfredo Campos, solici-
gica e dá ootras providêpcias. Retirado da pauta nos termos do tando a inclusão, em Ordem do Dia, dq Projeto de Lei da Câmara 
artigo 175, "e", do Regimento Interno. n° 128, de 1~4. que "t:ransfoona a Companhia de PesqUiSa de Re-

-Projeto de Resolução n• 3, de 1994-CN, que dispõe sobre cursos Minerais- CPRM, em empresa pública e dá outras. provi
a estrutura administrativa da Comissão Parlamentar Conjunta do dências". 
MeiCOSUl. Retirado da pauta nos termos do artigo _175, "e", do _ - W868/94. de autorii do Senador ~~-~pOs, soliCi- "" 
Regimento ln temo. . _ _ . . . _ , . tando a in<:lnsão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara 

- Oficio St/2; de 1994, dO Seilhar Presidente do Banco n• 111; de 1994, que "altera dispositivós do Decreto~Lei 227, de 
Central, encaminhando solicitaçãO do Governo do Estado de São 28 de fey_ereiro @_1')_67''. ~ _ __ _ 
Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras Financeirruf do Te- _ - N° 869/94, de autoria do_Senador Alfre9.o Campos, solici-
sooro do Estado de São Paulo·LFTP, destinadas à liquidação de !ando a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara 
precat6rios judiciais: Retirado da pauta nos termos do artigo 175, n° 37 ~de 1994, que· '_'dá nova redação ao _art. 1° da Lei n° 6567, de 
"e", do Regimen~ Interno. ___ 24de setem~ de 1978, alterado pelá Lei n°7.312,de 16 de maío 

-Projeto de Lei do Senado n• 27, del99!- Complementar, de 1985". . . . .. · . . . . 
de autoria do$enador Mansu<to éle Lavar, que regulamenta o pa- - N" 870/94, de urgência paia. o Oficio snl, de 1994 (Ofi· 
rágrafó~3. do art. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a cio Presi-9413.335, de 20.10.94, na Origem), encaminhando solici
cobrança de jurt)::; reais ~imo_~ ·e -~_Outras prOvidências. Vota- taçã~ do Govemo do Estado do Rio Grande do Sul, para a emissão 
ção &diada por falta de quorum. - de Letras Fmanceiras do Tesomo do Estado dQ Rio Grande do Sul _ 

-Requerimento n• 484, de 1994, do Senador Marro MacieL - LFIRS, destinadas à liquidação de precatórios judiciais penden-
solicif.ando a convocação do Presidente e do Secretário do Co_nse- t.;)S, de resJXIDSabilidade daquele Estado. 
lho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro - 1'1".871/94, de urgência para tramitação, do Projeto de Lei 
Morelli, Bispo de Duque de Caxias • Doutor Herbert de·Souza Complementain• 129194, que "dispõe sobre as relações entre as 
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Instituições Federais de Ensirio Superior e as Fundações de Apoio, DE 1994 
e dá ou tias providências". 3.1 -ABERTURA 

- N" 872194, de autoria do Senador Nabor Júnior, oolicitan- 3.2-EXPEDIEN1E 
do que sejam considerados? como liceDça autorizada, os dias: 04. 3..2.1- Requerimentos 
05,06, 07, 11,13,18, 20, 21, 24, 25, 26,27 e 31 de outubro, e 01, - N"874, de 1994; de urgência para o Projeto de Lei daCâ-
03, 04, 07, 08, 10, 16, 17 e 18 de novembro do corrente ano. mara n• 121, de 1994, (n°298U93, na Casa de origem), "que <!is
Aprovado. ciplina a extração, indnstrialização, utilização, comercialização e 

- N" 873/94, de autoria do Senador José Ednardo, rolicitan- transporte do asbesto/amiaDto e dos prodntos que o contenham, 
do que sejam considerados, como licença autoriza~ os dias 18 e bem como das fibras nablrais e artificiaiS., de qualquer origem, irti~ 
21 de novembro de 1994. Aprovado. li.za.das para o mesmo fim, e dá outras providências". 

2.2.3.:. Comunieação da Presidência • - N" 875, de 1994, de urgência para o Projeto de Decreto 
-Recebimento da solicitação de retificação da Resolução n° LeiiSJativo n° 45, de 1994, que 3prova o texto-do Acordo Ortog:ní-

62, de 1994, requerida pelo Senador Gilberto Miranda, Relator de- fico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezem
signado em substituição ã Comissão de Assuntos Econômicos. bro de 1990. 
Aprovada 3.3 -Ordem do Dia 

2.3 -Ordem do Dia Requerimeuto n• 747, de 1994, do Senador Ne!ron Camei-
- Projeto de Lei da~ n• 121, de 1994 (o" 2.981/93, na~ ro, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fedexal, dos do

Casa de origem), que disciplina a ext!a.ção, industrializaçâ.o, utili- cumentos que constituem a reabilitação hist6rlca -oo AHeres Joa
zação, comercialização e ttansporte do asbesto/amianto e dos pro- quim José da Silva Xavier· .:. Trradentes, na solenidade de 
dntos que o contenham, bem como, das fibras naturais e artillciais, 07/09/94, na Embaixada do Brasil em Lisboa, Portugal. Aprova
de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim, e dá on!IU pro- do. 
vidências~ Apreciação sobrestada pata recebimento de emendas. 3.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
apôs parecer de plenário favorável. ~ 

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Requerimentos n• 870 e 871,de 1994, lidos no Expedien· 

te da presente sessão. Aprovado~ · -
2.3.2- Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje. às 

18 horas e 32 minutos, com Ordem do Dia que designa. 
2.4- ENCERRAMENTO 
3- ATA DA 162' SESSÃO, EM 22 DE NOVEMBRO ~ 

- Requerimentos~ 874 e 875, de 1994. lidos no Expe-
diente da presente sessão. Aprovados. 

TES 

3.3.2 -Designação da Ordem do Dia da próxima sesSão 
3.4- ENCERRAMENTO 
4- MESA DIRETORA 
5 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN· 

Ata da 16W Sessão, em 22 de novembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura. 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Júlio Campos e Nahor Júnior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES HOMERO OGUIDO para integrar, na qualidade de Suplente, a 
OS SRS. SENADORES: ~~ ~ ~ _ !::<>mioião Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provi· 

Airton Oliveira-Alexandre Costa- Alfredo CatnpoS- AD.- sória~n•67_5, de 26 de ontubro de 1994, em substituição ao Depo
tonio Mariz - César Dias - Cbaga~ Rodrigues - Cid Sab6ia de tado ANTONIO BARBARA. 
Carvalho- Coutinho Jorge~ Dario Pereira - Divaldo Suruagy- Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin- Flaviano Melo- Francisco ~ coosideraçáo e apreço. - Depotado Tarciaio Delgado, Lider do 
Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Gilberto Miranda- Gllilher- PMDB. 
me Palmeira - Humberto Lucena - Hydekel Freitas -lrapoan eo.ta 
Júnior- Jacques Silva- Jarl>as Passarinho- João França- João Ro- OF/GAB/UN" 628 Brasilia, 22 de novembro de 1994 

cha- Josajilai Matinbo- José Ednaroo-José Samey- Júlio Campos SO!lhor Presidente, 
-Juiahy Magaibães~LavoisierMaia~LovyDias~Louriva!Baptifu ~ ~ ~~ ~ ~ comumoo a vossa: EXcelêitcii~ i iiidicaÇãcnló TiepUliidõ 
- Luádio Partella- Magno Bacelar- Mauro Benevides- Meira Fi- GONZAGA M01TA para integrar, na qualidade de Titular, a Co-
lho - Moisés Abr.lo - Nabor Júnior- Reginaldo Duarte - Rouan missão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória 
Tito- Teotônio Vilela Filho -Wilson Martins. n• é84, de~31 de outubro de 1994, em substituição ao Depotado 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A lista de pro- GERMANO RIGOTIO. 
sença acusa. o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Havendo núw Na _Qportunida_de ren<?V<? a Voss_a_ Ex_celência protestos de 
mero regimental, declaro aberta a sessão. ~ consideração e apreço. - Deputado Tarásio Delgado, Lider do 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. PMDB. 
Sobre a mesa, comunicações qlie serão lidas pelo Sr. 1 o Se

cretário. 

São lidos os seguihte:!f 

OF/GAB!fJN• 590 Brasilia, 21 de novembro de 1994 
Senbor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado 

OF/GAB/JJN" 609 
SO!lhor Presidente, 

Brasilia, 21 de novembro de 1994 

- Comunico a Vos~ Excelência a indicação dos Deputados 
EULER RIBEIRO e MARIO MARTINS para imegrarem, respec
tivamente na qualidade ~ Titular e S1,1plen_te, ª'- Çomissão Mista 
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisóíia n• 692, de 4 
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de novembro de 1994. em minha substituição e a do Deputado 
GERMANO RIGOITO. 

Na oportunidade renovo a V~sa ~celência protestos de 
consideração e aprciço. - Deputado Tarásio l)elgado, Líder do 
PMDB. 

anterior foi lido o Requerimento n• 826, de 1994 do Senador Cha
gas Rodrigues e outros Srs. Senadores, solicitando, oos tennos do 
art. 199 do Regimento Intemo, a realização de sessão espechl do 
Senado, destinada a homenagear a TELEBRÁS - Telecomnnica
ções Brasileiras SI A . 

OFfGABIJJN• 007 Brasília, 21 de novembro-de !994 O requerimento deixou de ser votado, naquela oportunida-
de por falta de quorum. · 

Seohor Presidente, _ Em volação o requerimento. 
ComunicO a Vossa Excelência a indi~o d_()S Deputad<?s Os Srs. Senadores que o aprovam queirnm perm.ãD.ecer sen-

GONZAGA MOITA e FELIPE NERI pari mtegrarem, respectí- tados. (Pausa.) 
vamente na qualidade de Titular_ e Suplente, a ComissãO Mista Aprovado. 
destinada a eiDítir paiecer sobre a Medida Provisória n• 693, de 4 A Presidência c:onsll!tará as Lideranças sobre a data da rea-
de novembro de 1994, em minha substituição e do Deputado lização da sessão especial. 
GERMANO RIG01TO. -- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Em sessões 

Na oportunidade renovo a Vossa ~celência protestos de anteriores foram lidos os Requerim_entos n"'s a03 a 805, 801, 810, 
consideração e apreço.- Deputado TaráSio Delgado, Líder do 811, 813 a 823, ~a 831, 842,845, 846 e 848 a 851,. de 1994, 
PMDB. - dos Senodores Antônio Mariz,_ Francisco Rollemberg. Esperidião 

AiniÍ:t; MoiséS AbÍão, Femaudo Hemique Cardoso, Onofre Qui
nau, Ahnir Gabriel, Ruy Bacelar, Flavlano_Melo, Joaquim Beato, 
Dir<= Carneiro, Jarhas Passarinho, José Eduardo, Alfredo Cam· 
pos, Nelson Cameiro, Louremberg Nunes Rooha, Carlos De'Carli, 
Jonas Pinheiro, Albano Franco e José Sarney, solicitando, nos ter
mos do art. 13, § 1•, do Regimento Interno, sejam oonsidezadas 
como licenças- autorizadas suas ausências dos Uabalhos da Casa 

OF/GAB/JJN" 008 --Brasrua:. 21 de novembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos-DeputadOs 

RONALDO PERIM e PEDRO IRUJO para integrarem, respecti
vamente na qualidade ·de Titular e Suplente, a Comissão Mista 
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n" 694, de 4 
de novembro de 1994, e_m miDba _ su!Jstituição e do Deputado 
GERMANO RIGOITO. --

Na oportunidade renovo a Vossa.Excelência protestos de 
considexação e apreço. -" Deputado Tarásio Delgado, Lider do 
PMDB. -

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. · 

tário. 
Sobre a m~ requerimento que será. lido pelo Sr. 1° Secre-

. É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 855, DE 1994 

Nos termos do art. 210 dç_ Regjmento Interno, requeiro a
transcrição, nos Aliãis dO Senado, do artigo 'Traição à vísta", do 
jomal.ista e professor Círio Frota Maia, publicado no jomal Tribu
nal do Ceará em 20 de novembro do corrente ano. 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1994. - Senador 
Mauro Benevides. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue$) c- Na f<>rn:U. re
gimental, o requerimento sei:á. submetido ao exame da Comi~são 
Diretora. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário. 

nos ~odos ~ionados. . 
Os requerimentos deixaram de ser votados, naquelas opor· 

tunidades, por falta de quorum. 
_ Em votação o Requerimento n• 803, de 1994, do Senador 

Antônio Mariz. . , . 
Os Srs. Senadores que o .aprovam queiram pero:ulnecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. ___ _ _ _ 
Em votação o Requerimento n• 804, de 1994, do Senador 

Francisco Rollembetg. 
Os SrS. Seitadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 805, de 1994, do Senador 

Esperidião Amin. - _ _ - __ _ . 
OS SrS:._SenacÍores que o aprovam queiram permaneCer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. . _ _ _ _ 
Em votação o Requenmento n° 807, de _!994, do SénaQor_ . 

Moisés Abtão. - - . . _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ·peôrui.neeer-sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É lido e apro:vado 0 seguinte -- Em yotação o Requerimento' D0 810_, de 1994, do Senador 
Fernando Henrique Cãtdoso. -- .... - -

REQUERIMENTO N" 856, DE 1994 Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peunanecer sen-
Seohor Presidente, lados. (P.U ... ) 
De conformidade oom o art. 13, § 1 •, do Regimento Interno Aprovado. 

do Senado FederaL venho requerer de V. Ex• o abono das f~tas Em votação o Requerimento n• 811, de 1994, do Senador 
computadas nos dias 4, 5, 6, 7, !0, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, Onofre Quinam. 
25, 26,27 e 31 de outubro e ! 0

, 3, 7, 8, 9, 10,16 e 17 de novembro Os s_rs. Senadores que o aprovam queiram peunanecer sen-
docorrenteaoo.--- ~~,tades.(Pausa.) 

Certo da apredà.ção e deferiniento do pleito- em epígrafe", -- Aprovado. 
aproveito o ensejo para ratificar protestos de estima e apreço. Em votação o Requerimento n° 813, de 1994, do Senador 

Sala das Sessões, 21 de novembro d< 1994- Senador Ale- Almir Gabriel. 
xandre Costa. Os Sts. Senadores que o aprovam, queiram pennanecer sen-

O SR. PRESIDE!\ 'TE (Chagas Rodrigues)- AJ>rovado o tados. (Pausa.) 
requerimentO, fica concedida __ ~_ licença solicitada. Aprovado. _ _ _ __ __ 

O SR. PREsrDENTE (Chagas Rodrigues) -_Em sessão Em votação o Requerimento n• 814, de 1g94, do SeDador 
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Fr.mcisco Rollemberg. 
Os Srs.. Senadcres que o aprovam queiram penDanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 815, de 1994, do Senador 

Rny Bacelar. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam ·queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 816, de 1994, do Senador 

Flaviano Melo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram j>emlanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ _ 
Em votação o Requerimento n• 817, de 1994, do Senador 

Joaquim Beato. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ _ 
Em votação o Requerimento n• 818, de 1994, do Senador 

Joaquim Beato. . - -
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 819, de 1994, do Senador 

Esperidiiio Amin. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaÇão o Requerimento n• 820, de 1994, do Stmador

Dirceu Carneiro. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer Sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. _ _ _ _ 
Em votação -o Requerimento n• 821, de 1994, do Senador 

Dirceu Carneiro. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 822, de 1994, do Senador 

Jarbas Passarinho. 
Os Srs. Senadores que o a~vam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) . • - - --- -- -
Aprovado. . ._ 
Em votação o Requerimento n• 823, de 1994, do Senador 

José Eduardo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
~·Aprovado. 

·Em votação o Requerimento n• 828, de 1994, do Senador 
Alfredo Campos. 

. Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram pennanef.er sen~ 
ta<IÕS. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 829, de 1994, do Senador 

Nelson Carneiro. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pem:w1ecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 830, de 1994, do Senador 

Louremberg Nunes Rocha. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 

Aprovado. _ _ 
Em votação o Requetimento n• 831, de 1994, do Senador 

Carlos De'Carli. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peananecer sen

tados. (Pausa.) 
,Aprovado. _ 
Em votação o Requerimento n• 842, de 1994, do Senador 

Jonas Pinheiro. - - - - -

Os -srs. Senadores que o aprovam queiram pell!Wlecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. _ 
Em votação'o Requerimento n• 845; de 1994, do SOnador 

Francisco Rollemberg. 
Os Srs. Senadores que o aProvam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) - · · · -
Aprovado. 

- - Em votação o Requeriniénto n• 846, de 1994, do Senador . 
Espeiidião Amin. · -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peananecer sen-
tados. (Pausa.),- · 

-Aprovado. 
Em votação o Requerimento Jt' 848, de 1994, do Senador 

Dirceu Carneiro. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pexmanecer sen

tados. (P..,sa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 849, de 1994, do Senador 

Albano Franco. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. . _ _ _ 
Em votação o Requerimento n• 850, de 1994, do Senador 

Jarbas Passarinho. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queira.ID. permanecer sen-

tados. (Pausa.) · - · · 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 851, de 1994, do Senador 

JoséSamey. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças. 
Passa-se à lista de oru!ores. 
Concedo a palavm ao nobre Set10dor Lourival Baptista, por 

-cessão do nobre Senador Jacqu_es Silva. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 

·seguinte discurso.)- Sr. P<esiden!e, SI" e Srs. Senadores, a liber
dade de imprensa é realmente uma grande conquista e também um 
importante a!Iibuto do regime democcitico, embora os homens pú· 
bli.cos, às vezes, possam sofrer mna marcação inclemente dos 
meios de comunicação que, pela pressa da noticia e o -fascínio do 
sensaciõnalisillO. pode causai injlstiças nem senipre passá.geiras. 

Para os que militam na política e na vida -pública, conviver 
com a imprensa e respeitar suas prerrogativas, -como uni vefallo 
importante de identifieação, investigação de fatos, idéias e tendên· 
cias da vida nacional, nos seus diversos aspectos _econ_ôtni.ços, SO..: 
ciais e políticos, é um aprendizado de arte, paciência e sabedoria. 

Nos meus quase 50 anos de vida pública, não me lembro de 
um politico de expressão nacional que tenha sido mais fustigado 
pelo noticiário e pelas espeeulações sobre fatos e aspectos de sua 
vida pessoal e pública de que Itamar Franco~ que, ao assumir a 
P<esidência da República, em outubro de 1992, sob a reserva do 
descrédito e da desconf!Ollça dos que não lhe conheciam de perto 
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· os ideais e as qualidades, foi provocado com a saudação de uma 
manchete jomalística9 atribuindo um 11início pífio" à e~ do seu 
Govemo. - · · . 

Decorridos dois anos de exerclcio na Presidência da Repú
blica, conquistando palmo a palmo as metas e os objetívos do seu 
programa de Govemo, superando as inúmeras dificuldades que en
cootrru e agindo sempre com seriedade, zelo e dedicação à causa 
pública. primando sempre pela dignidade do cargo, aos poucos foi 
Itamar Franco conquistando a simpatia, a consideração e o respeito 
da população e gmtidão do País. -

Muito sensibilizado, Sr. Presidente, li, na revista Veja, uma 
matéria chaÍnando à atenção dos leitores para o ''Balanço de um 
Presidente que deixou o Bxasil melhor". 

Nessa avaliação da revista., que esboça. com muita stm.J?atia, 
o pe:dU do homem e do politico, identificaÍldO traçoS marcantes do 
seu cari.ter, como honestidade, humilda.cle,-Iesistência aos truques 
de marketing,. sincera devoção à democracia e fazendo uma breve 
apreciação sobre o político, desde a frustrada Candi~ura_ a Verea
dor de Jtriz de Forn, em 1958; depois, Senador eleito, em 1974; 
candidato dem:>tado ao Govemo de Minas, em 1986; eleito Vice
Presidenle de Fernando Collor, em 1989, chegoo à Presidêl!cia em 
1992 e a todo;:) "swpreendeu com uma administração à altura dos 
desafios que enfrentou''. 

Encerrando o seu discurso de posse, quando aflDllou que "a 
Nação pode estar certa de que não haverá COIIUptos neste Gover
no", diz a revista Veja da semana passada que Itamar agiu sempre 
que se farejou alguma eoisa de podre em seu reino. 

Alcançoo gnmdes objetivos. Promoveu a estabilização da 
Economia e, nesta ótica, tendO- encontrado uma inflação de 
215,07%, dois anos depois, consegue reduzi-Ia a 2,82%; o PIB, de 
434 bUbões de dólares em oulllbro de 1992. passa par.t 467 bilhões 
em oulllbro de 1994; o dólar, cotado antes a 7.214 unidades mone
tárias, reduziu-se a 84% do valor do real. isto é, menos de uma 
unidade monetária por d6lar; nossas reservas ex.temas, que eram 
de 24 bilhões de dólares, subiram a 43 bilhões em oulllbro de 
1994; houve redução do desemprego? a economia teve um sensível 
crescimento e a indústria automobilística passou de 101 mil carros, 
em 1992, par.1 132 mif em 1994. 

O Brasil passou do 9" lugar na Copa da llália para o 1°lugar 
na Copa dos Estados Unidos, destacando-se também em outras 
modalidades desportivas, o que veio, por estas e ootras conquistas, 
a contribuir para elevar a auto-estima dos btasil.eiros e m~orar o 
ânimo da Nação. 

Conclui a revista, nesta"lJ131éria escrita pelo ilustre comenta
rista Roberto Pompeu de Toledo, que "sem dúvida o PalS que !ta-

mar Franco entrega a seu sucessor'1eni p;ª;s confiança em si mes
mo e está J]1a.is; próximo -Oas soluções do que recebeu do anteces-
sor". -- · --

Esta matéria, Sr. Presidente, que li com muito interesse: dei
xa no_seu roteiro, desenvolvido com riqueza de dados e expressões 
de ilreverência e buiDOI; uma dose muito g:ran.de: de simpatia e ad
miràção pela figura hum""' do Presidente Itamar Franco, ao qual, 
finalmente, se faz a ju~úça que ele me~ e -sempre mereceu. 

_ Da matéria a <jue me referl., quero destacar as seguinteS ex-
pressões alusivas a Itamar Franco: 

1'Enfim. um Presidente-que deu rertõ.." 
"Ele tinha deficiências qUe prenunciavam que dãria errado, 

mas prevaleceram as virtudes." 
''Itamar queria fazer o bem e não sabia como, essa era -a im

pressão que dava aos primeiros tempos do seu Govemo~ u 

''Nos funerais de Ayrton Senna, teve-se o mçlbor Itamar, 
um Presidente de _dar oi-gulbo, no momento em que o mundo nos 
olhava." _ 

-- "Ü povo gosta tanto dele que vem sendo aplaudido em toda 
aparte. 11 

__ _ _ 

''Ele é um reSpeitador natoldo jogo dos parq~. das eleiçõ
es, das maiorias e das minorias, como poueo& Presidentes o fo
rnm." 

E referindo-se à sucessão presidencial, afirma o Uustre antor 
da matéria: 

'Deu-se no encontro desses dois personagens (Itamar e Fer
nando Henrique) um dos mais felizes casamentos da política bmsi
leira." -

Sr. Presidente. sou um homem que admiia a justiça como 
uma das principais virtudes da convivência humana e da vida dos 
povos. E por oonsidezar que a imprensa resolveu fazer justiça atJ:a
vés de uma revista de gmnde cin:ulação e _credibilidade ao Presi
dente e ao cidacião Itamar -Franco. achando este artigo UJP. comen
tário inteligente e. sob a óptica jomalístíca, muito adequ~ a uma 
visão informal do seu Govemo.- quero pedir que seja tianscrito 
com o meu prominciamento, para que conste dos Anais do Senado 
a matéria publicada na Revista Vej•. edição 1366, de 16-11-94, 
intitulada "Os Anos Itamar- o balanço de um Presidente que dei
xOu o Brasil melhor". 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.LOU-
RNALBAPTISFAEMSEUDlSCURSO: .. ~ 
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Enfim, um 
presidente 

que deu- certo 
Um balanço da· Presidência Itamar 

e a busca de um veredicto sobre ela, 
por trás do Úevoeiro e do topete 

RoBERTO PoMPEU DE TOLEDO 

H 
ou\-e uma vez um presilknte Mlt.:C!<."<K". prõf'idando ao JXlfs uma Ja,. mais 
t!UC 11tl oL'tlllli.'1;U tinha Ullt.l tr;uttjuil.;L'o nwda!~a.o; de C'\liiUUÚn de Mlõl 

namur~ c pnx:ur..tva c.k-xos- Hi ... tdria. 
[X!r.ldouncme um mhli ... nu c.Ia Dia 2 tJc uutubru ~ JW2. scxca-fi!'ir..t. 
F~li':cnt.b '-' Ull lim tinh;l Ull\ IOJl.!'l d;t lllõlllhã. o rn-osicJcnrc r-cm<JUÜI 
minbuu r.l01 HVA.."Ikla c procu~ CuUur de Mc!fo acaOO llc !lei" notilica.lu. lkl 

r<Jva l.k!M.~f)l!lõKialnt:n!C' uma nan10rill.b. E Palácio do Planalto. úe que a Cill'Ulr.& dos 
<L,,im que Itamar AuA-'ll."itO Cautiero Frnnco. Depurados lhe impusera o af.il.Stamt:nto do 
t;dvcz o .:W presidc:nte brJ.\ileíro.._lõlJvcz <! c.:.;u-go. para ser submetido a um processo 
3tf". lah·ct. o oitavo mineiro a ~ér ao dt: iii'IpC<lcinne~L A ulgumas 
~:<lT!!tt, tah:~;.: o ~rimo. talvez o primeiro poucas ccntcnilS d:' metro!> de 
hai:O'Kl. ~i lembniúo p:la Hi:->tória. 01.f - distância. nu anexo do Palá-
n:iu'? Pc)(k 1<rque seju lemb@.lo de 1~im do. o movimenro é intt::ll<;o. 
muis JOnnal 4! positiva Assim: No gabinete modesto. L-om 

Houve uma vez um pn..~idenre que. tJc divisórias de l.'l.llllp:nsWo. 

início dl...~'reditatlo. con.o;it.l.>r.W provinc:ia- ro;.;rvado uu Vk..\. ... presidcnte. Itamar Fr.mco 
1\1.) ~ det;~ par.! o cargo. ~ndeu e proclounado presidente - inlerirlo. por 
~.:um uma ~ini...u-o.IÇ<io h<lUL.-sta e culllp!-- enquanto. ma<; ningUC:m úuvkia Uc: que logo 
lcnh! e rnan:ou o início da n."L"UflCl'o!C,':lo de !;(.'r..Í presiUcrue de pleno direito -e M~bmcr
-uiil p;lis ca.<;tigOOo por Uma sétic Lk: uc..lminis- ~c à c...•tJtUria de uma p...oqucna multidão cnt 
tr4"t'1cs in:pc.as e coirupta.<;. Sua n:ali7~o _que 1-oe llii.'ttwWii amigrn. de Juiz de Ft'íd. 
nl.i.ixima Jbi -dat inicio il._ ~ili7.4ÇOO_ tla !il..-n;.w.Jores.. futuros ministros e jomalisla"i. 
1."C~lll"mia. Gr~~ oo b()in termn a que Um vetero~nn Mk:io do duhe jWz-fornno. 
~.:umluziu o milfKklro. cnno;cguiu dcg~.T ~u Mauro Durante. jâ .w .. ·cnir~ !'.Cmana<; oo~. 

ITAMAR AU2tLo;to Cautiero t"RANC(). 
Prc-sid~nJt tio Bnuil. Nu..;ctdo no dia 28 ele 
jun/lll t1e 1930 • .a bonlotk um JS<JVIO que iu 
t.ll! Sah·adoroo Riu de .klrkirv. fonnaúo em 
EnJ;enh:uia Civil e Elctrotecnit.'ll. pela C.'ICOia 
Jc En!!~llõuia de Juiz tk FurJ.Curm:~.d~ 
I~S-'. Elt:ito vice·presidcnleem 1711211989. 
A5sumiu a PresidCncia interinamcmle a 
:Y 1 cvr 992. com o· af.:l.Stl~Ilt::nto de seu 
:mto...~. Fernando Collorde Mellu. 
úelt..'l'11linada pela c~ dor> Oeput<Jdo.~. 
TomciU·.\11: pre.'iidcnte efetiVOj! l9(12/!992. 
quando Coll()r, Jiante dl inevitável 
amdc:.n:lÇão no ScnaUo. renunciotl. 

.au observ.at que o mOvimento no gabin .. ·tt: 
t..kl v1t:e aumentava ~ mcclida em que ~ 
!i.nlmva_mai.o; real o intf.'l!<k:h~nt de Collor: 
·-os urilhu.o; c.o;tflo cht!gandn ... Al,.roroL. urubus. 
pc:rigo~a."' .ã~uia.<;, ~ilic;L"i púmb<Lo;, p.tp<i· 

~ tag;.u"l:la.\ c c;,tladas ~jas. sem Csquc
CI."r'" <~ luc~ .. ·unlpli_mt.am-~ llalfude pc..'
qucno espaço. cm -qUI! ent..un!r .. wam um 
pre;identc tiio falto úe soleniduúe que nem 
preparolõ.t W!'.CUS'SO para a oca."'ião. Diame t.1a 
in. .. t...,!êz"JCia dos presentes. ac::tbou (.'Cllllpul\do 
Ull1Z l.1Jf(;J. ~'Ciar.!Çào. em CJ#o fi!cho atirma
va: -A nação pode eJõlar certa de que mio 
havcr.í. conupr.oo ne.te governo'". Na parede. 
velava o n.."tr..lto utk·iuJ rJo presidc!nte do 

~-~Novembro de 1994 

Br.1sil --- c-.JbeJo gomalinado. olhar conflilll 
le. faiXõl !loObre o peito. o pn:sidcn!C Fem:ou1 
c..lo CtJllor ~ MeUo. 

Duis 3JlOS e algwn tempo tk:pois. 401 
Itamar frJnr..'O liv~"! o~ t:spc!cie Úl 
prr...'\ilk."ntC foi ele? Lork.ln:s l,!unhou f<.~m. 
p:Jo fog. nms o nevoeiro na verdade utr..1pa 
lha ê o Brasil. Na hora Uc ta.r..er um halanc,:(l 
nàu ~ SJ.he n..:m que nunk.>r.ll un.Jinal apliLu 
:Xl pn..."Sidcntc Qlle Oõ.l CUI,;I!(T",J SCU J11:UlÚOI!II 

Ele: pode ter sido qu.aJquer coisa. entre u 2!-1' 
e o JIJ' presidente bra.'iílciro. &.,.:nt..!l!ndo tk 
c.:ri1ério que se w.iol.e. Ranit.Yi Maailli. qu~.: 
:L>t. .. umiu inr ... "finanJCnW viliias wto n.a rri· 
mcircl mcrac.Je Uus WXIS óU. l.'UJita'/ Üll'/l)'>. 

Luz. que g<)Vemou uma semana. em ltJS5. 
(."'nui'! E .a Junra Milirar conta? Enlr.!. ~,;mn 
um ou com três presidentes'! O B;..L-..IJ mio 
lcm a sorte dos E.<;taOOs Unidos. 4ue pxk.."m 
cJi7.cr cJe roMeira cabal que Bífl CJinlon é o 
4ZO presidente. Por outro lado. 5e Carl ex Lu.t 
t.'Onta. Jr.amar será o sétimo_ minetro_<l_ç:ft<'gar 
à Presidênci.i Se L-onutm também <». pn::!-.1· 

dentes que moner..un antes úe assumtr -
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..:a"-> u~ T anctet.Io Neves -. ser.í o oitaVO. 
1~-.o. natumlmt..~te, na su~ção de: que seja 
lk:Lto .._·,mtar como mineiros os jL,liz~for.moS 
n~l ... .;iilih nun_l barco. a.o largo Jo litoral da 
H,.tl:t~l - •• ::.L'i<.) Út! llamar. 

·.,, ••• 1 o 2.'-i" ou _n :.~presidente do Br-J.."iil, o 
~tm1o ~>U o oilavo mint:iro, <.:omo se detlni· 
na tl prupno f[<llnar ao encerrar seu gover
no:1 Ele 1~pumk:: 

- T t!nh\'1 o sentimento do dever cuÕlpri
do. N< .. l nosso governo niio foi po!>Sfvel 
arac:.tr g:mves problemas do nO!iSO pafs. co
mo a tetomuda do desenvofvtmento. a desi
guaklade e a má disui.buiçào de reru:.i:.L mus 
criamo:-. condições ~ que o governo de 
Fent:u1dO Henrique Glrdoso possa dedi.car
:-.c m:.lis a rum.io a c..-s.\1!.., pmblcma.'i. Um 
!!\l\"Clll'l ch:U\), ~um mandalo intt:il\J pela 
t'n=ntl.!. to;;m mais coru.liçtXs. _ _ _ _ 

E. ... tmno:-. nu 3° anililr do P..Uúcio do Pf.ului
to. nn amplo .gabinete ÚC.) presi<h!nre da 
RcpLihli~.<.~. h;unar Fr.mr..:o n.'CL!be o enviado 
Je VEJA ontll: n."CI!be sempre os visimntes: 
ml .:cm Junto de: sofã e poltronas de cow-o que 
tica numa das extremidades da sala. O -
presidente senta-se na poltrona., o visi~te 
no sofá. diagonalmente. Atrds de -Itamar 
lurgas janelas oferecem urna bw.:ólica vistã. 
de ~úos. árvores e, ao fundo. o 4•o 
Norte. Quando ltamur chegou. c.:ostumava-~ 
manter a5 p;:n.ianas leth~. Ele mandou 
a?ri-las. deJ?OiS de ter feito aplicar às janelas 
vtdros que liilpedem que. à 

Mt!u dever Jêz-m.e. ,·oJuu 
-Dt!w· tlll mwuú1. 

~-- ~-A rl!~rã de Ser Rt!luf!~!" 
meu ser. 

Em dia e /erra e5erupu.W-
so ejwldo. . --· 
Fi~ em minha triste

za. taJ vivi. -_- -

Cumpd comra o desrilw o meU dever. 
lnurilmenre? Niio. porque o cUmpri. 
üuu-~-_pcrgunta ao ·pre.~idente: .. Na Presi-

Jên..:ía JX*-:-e fa.Ler mms ou -menos do <1ue 
\) :-.<.:ÍÜ11 ,r -iiftãglni.iVll'!' 

- No. ... ....a rui:OOo foi Jtif>í<.:o. Houve att,; 
quem L1!111CSM! que n_ão --t..:h~ga.'--.c llO lim. 
I h JU\'c! momentos a..._'i.U~tadores. O senadcn·
Simún mlf Jía me ligou. no· período úa CPI 
,i.; CLH11i.s..'i-5o do_ Orçamem~ dizendo que 
havia 100 envolVidos... _ 

- - O senhor temeu algum dia que nfro 
L,:hl·~ts.w ao fim'? 

- Eu nãO. Mas fÕi uma _Presidência 
... otiit1.1. O Plano Real não Joi gerado~ um 
tlia pura o outro. Houve mais de wn ano de 
estudos e dir.CiiSsCies:" -

- o que o senhor deixou de f=:r de 
a11<.Üs importante'! 

....;....-As (,."'iS<lS são diferentes aqui do mi
r.mte da Presidéncia Há problemas que você 
se ~11tc incapaz de resolver. Eu- enconneJ. 
um pais desmoronado, um povo sem auto
c:si.Íj;na. um pais conside.rndo lá fofa cm 

luz do dia. o gabinete :-;eja 
visto de fom. O -UiálOgo 
prossegue: 

"A ·nação pude 

- O - crescimento de 
~.:ena tOrma foi retornado ... 

estar certa 
de que não 

haverá corruptos 
neste góverno ", 

dizw eni sua --

curta declaração, 

- Sim, mas o- sócia! 
mio pode ser subproduto do 
l.le.<ieimemo. Eu llUtro Oia 
!i.t. um 1m:lliciu para um 
tivm eúit;.K.!o pelo &m1do. 
sobre AU:x:rto Pa'i(jua.liní, c 
ali crn:onrrei uma fr..lSC: 
·• .. Jevur os ben.o;; da ciViliza
~r"ào e tia culturJ. a todo.-;''. 
Não conseguimos levar os ruJ âia da posse 
bt.."'S da civilização e da cuJtur4 a todos. Ma.., 
acho que avançamos. Não f.tzemos má figu-
r-7 par« um governo que tinha minisrro~ 
plfi~. Um ~ ministtos pifios tbi !!leito -
pres1dente da República 

Nos fundos_ do gabinete há outra .'><Jiu. 
menor - um gabinete inlimo. <.:omo ui: 
zem os palacianos. ~os tempos de CoUor. 

havia ali uma cama. Ago
ra há uma mesa. com um 
computador. Na parede~ 
um quadro com uma lOto· 
c.le Fernando Pessoa e o 
poema D. Duarte. Rei de 
Portugal: 

docadência. sem rumo. A Copa do Mundo 
recuperou nossa auto-estima. o governo co
meçou a maslrnr' que tinha soluções. .• 
•. ~~~i&~i~ ~mw··. ~lberto P:L'iC}Wllini, 
muu:.uus pd1os . O prestdeme vai Ucixan· 

úo pi:.tas que ajudam a decifror o que lhe 
J'll . ."rp;.L'i....U a mente. corno quem larga pedrns 
par.1 nl.m:ar um caminho. Retomaremos a 
t-~~ pontc:s- Lembremos ames que o ne-
voeuo connnua denso. Quanto às namoradas 
do presidenrc, prevalece a mesma dificulda
de que com a conta dos ocupantes do cargo. 

- Aquela loum com quem fiaJu de mãos 
dadas no Salão do Automóvel conta? 

Ministros da Fazenda pode-se dizer com 
certem que foram seis - Gustavo Krause. 
P:~ulo H•ddad. Eliseu Resende. Fernonc!o 
Henrique Clrd050. RUbens Ricupero e Ciio 
Gomc...-s. Ou- não? Alguns .o:-.ugeririam abater 
esse número para dois. No início. Itamar 
Fr.111co cr.:1 ~u prôptio nUnislro üa Faze-nda. 
~~ au-.tp;.~itklr os \)UlJ'OS, os que li.mnahncnte 
(\CUfXlVUJn esse. <.:m-go. ou sendo atr.1puJhado 
p: Jr _ des_. ~_ontonue_ a perspectiva que ~ 
;.~~!~)te. Alt! que .~ho~ ~c!llJando Henrique 
( ;tHh .. o. E"ise Jo1 um governo com duas 

_nHJJ:l..: l"t~tpa.~- antes e depois de Fernando 
Hl'nru.tue na Fazenda. Ricupero e Ciro Gõ
tncs. que ~seguiram. podem ser co(L'iider-d· 
dos outrJ..<; enca.m<~Çê.es do próprio FHC. 
~u~o c:.pirito (.."'ntinuou. pcirando por cima. 
a!<.:m ~ represemóldo ~mbaixo pela equipe e 
pdo plano. -

D~1i it nlinnaçiiO com que. se íniciarnm 
~,t:l..., linha.'i.:_ Ltamur Fr.ux:o é um presidente 
qu~: ccm1t:~ou com uma n.unorada- Usie 
Lul"l"rt.:l - e !>em mini.o;u:o da Fazenda e 
h.:rnunnu l"Clm um nUnistto da Fazenda -
Ft.-rilandd Henrique Qurloso - e sem na· 
mor<1<.la Mas isso é pouco, como conclusão. 
~oremos mais. 
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A- difícil. arte- de 
ser Itamar 

Um temperamento complicado, um 
homem de sorte, honesto, atrapalhado: 

a trajetória do presidente 

U 
~ d~a. ~sair de uma nego-~ ITM!AR AugustoCauUero FRANCO. 
r.::1açao com Itamar Franco Polillco mitr#iro. Candidato derrotado a 
no ~otel Dei Rcy. em Belo · vc:~rpcJoPTBcmJuil;deFora(1958}. 
Honzonte. Tancredo Neves Cmdídato denotado a vice·prefeito (1962). 
comentou com um a'ises.'iOr: Sccrctár!odeODdaprcfci~(l963). 
"E>se Itamar é difícil"- A ,; E!eiao p10fciao. a>m grande VOiaçJo. pelo 

Tancredo atribui-Se a fCõlSe: .. Itamar guar- . ..._ MDB. em 1966. Eleito novamente pn:fe.ito, 
da os mncores na geladeira ... Dura foi a ., agOfi- com votaçAo apcl1ada. em 1972. 

ida d d .~ Elc1to~senadorem 
v o doutor Tancred_? nas mã?S e , .:'·1974,numa~pocaemqueseuprestigiom:LI 
Itamar. Quando, personaladade doaunante .,;·uitrapassavu• frollu:iras de Juiz de"""'-
do então MDB ém MillêlS Gerais, resofveu .., :· Reeleito senador em 1982. CandidaEO 
convidar Itamar. cntiio prefeito de Juiz de · . ·.- derrotado ao gomno de Minas Gcrai5 em-
For.t- estamos cm 1974-. para c.~ndi- · -:- '1986. pcloPanKJoLi9cral •.. • .: 
dato do_ panido a sena~or, ltam&lt' di:ssc . ··'-·~ .. ·-~-.-:.-~~~ ... 'C ... ,~.:·-".-.: -·~;- f 
que não iria a Belo H()rizont_e. Tancredo. 
se quiSesse, que fosSe a -Juiz de Fora. Os 
dois acaOOram formalilalldO o acordo a 
meio caminho. em Barbacena. 

O meSmo problema de .. quem vai ao 
enconU'O de quem repetiu-se com Leonel 
Brizola. em 1989, quando, antes de Fer
nando Collor, Brizola teve a idéia de. 
convidáalo pam seu Vice. na eleição presi
dencial daquele ano. Itamar não iria ao 
Rio de.Janeíro. Brizola que fosse a Brasí
lia Mauricio Corrêa. então senador pelo 

_PDT e _que viria a ser iriinistrO Oã Justiça 
de Itamar, fm:ia a intermediação entre 
ambos 'c exasperu.va-se. Tani:redo Neves, 
depois do episódio de 19~4. continuaria a 
viver ~:otn ltanlou= un1 rclm:íonamcnto tão 
cheio de sustos. curvas abruptas. cJifíccis 
subida.._ e descidas vertig-inosas quanto 
urna momanha-russ.a. Em 19l)2 estava 

ellgaja.-~ no tmovimento Só Dire~ • .001 

siderando que. participar do sistema ind 
reto seria coonestar as regras do regin: 
militar. Não há dúvida: esse Itamar 
dificii. 

Em seu livrO Políticil. Ane dt! Minas, 
jornalista Carmo Chagãs afuma que <
três frases mais usadas pa<a definir limm 
Franco são: 
• Ele é temperamental. 
• Ele tem estrela. 
• Ele é honesto. 

Nesr.e capítulo. alinharemos váriiJs hístó 
rias de Itamar, em diferentes per{odos <h 
sua vida. O objetiVo -é ilUminar _o persona 
gcm. puro~ tcnt~ depois julgar sua Pre. .. iúên 
cia. Abortada a tentativa de aprox.imaçiil 
c...-om Brizoi<l. ltiunar acabou sendo o vicc. 
dC CoUor. a quem m<~l conhi!Ci.a - e um 

certo qu~ um. Tancredo, 
seria candidato a gover
nador e o outro. Itamar, a 
senador. mas houve ten
sões entre ambos até ·o 
momento mesmo da con
venção. Eleitos os dois, 
Itamar julgou-se despres
tigiado na fonnaÇão do 
sccrctarilldo de Tancredo 
e não pôs m'!ls os J:>ês no 
Palácio da Liberdade. 
Mais um pouco e, Tao
credo candidato a presi· 
dente. na eleição pelo Co-. 
Jégío Eleitoral. Itamar 

Itamar é um 
espécime raro 

entre os 
animais 

políticos, um 
ser dotado 

não de vaidade, 
inas de orgulho 

vice contrariado. tonuro~do. 
permanentemente zanga
do. Na campanha. já se 
revelavam enormes in· 
compatibilidades. Itamar 
v-ivia às 1urras com o coor· 
denador em_ Minas. Hélio 
Costa. jUSiamente o-- hÕ. 
mcm que o havia aprescn· 
tadO e recomendado a Coi
lar. Ameaçou renUncia! 
várias vezes. 

Itamar é um espécime
raro na política --um ser 
dotado não de vaidade, 
mas de orgulho. Todo p<>-



Novembro de 1994 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) ·Quarta-feiia 23 · 716i 

lítico é villdoso. Eni · matC1 
út: oruulho. no ~:ntamo. 
t.cro. E hin,gaclo num di~1 
nu M:guintc alia·!'>!! 0.1 tjucm 
\.ing••· E. longe Jc uup 

c.\.igCm.·ra' dn Upt) '"Ele que venha <.tqw. 
4UC'f f~1iar I,.'OIUÍ).!U'', \'<.li O.IÜildC qut.:r q 

~Ja. po.tw. atlll,:!ll' -.cu~ obJCÜ\o .... ltam;u 
4Ua:-.c t:c:ru t:Ul mo.Jtt.:na t..lc \ a1da1.k:. ;\ 1 
~uCm u ;.u.:u-.arâ r.Jc <.JUC:n:r i.lpan.:r.:cr. llll 
prch:nUL.:r ap01rcnwr ma•~ .r.Ju quç ~o.:. ou 1 
mai~ dn que h!'m. Ao ..:llnlr • .lno;· tn:I.JUC'lll 

mcntt! hl! 1.:uluca cm :-.ilwt;àu inft.:lior ã 4 
mc.'fC\:C. L"<llllO na primciru \.Ct. cm que 1 
ao cinema com a namorada Jun~:: 011.11 

mond. Fui :-.c=m a\·isur (-v.. n!:-.pO!i'iÍ.vL!'i~-,11: 

cinema. cm primeiro lugar. ~m ler r.:m 
pr..tdt'> o . ., bílhCtc:i com anlt.:ccdClll.:ia. c 
~gum.lo. c. cm tcn."Ciro. uu <.lcpar..rr r.:um 
dncma cheio. ofcre'-"'1!U·~ até p~r;t ...Cót. 
no chão. Nilo se dir.i que a vaíd<.tJI.! ~ 
Itamar é exibir ausência u~ vaidadL'. Nfi, 
Sua alma ~tá genuinamente ma.is puru • 
ruas do que p<.lf3. os salões. mais p4JIC.I o p[. 
de queijo tl.o 4ue paro1 o caviar. -fmlh. ~cl 
p;m.garê Uo que paro. o cavalo de rm;a._ 

Em comp.:nsação. quanto orgulho!. 
como é fàcil ele sendr·se com o orgulh 
Ji.:ritlo. A Prin11.:ir.1 ~pa c..h: VEIA !\Vhrc .« 
govc..-mu. JOgo ilpós o ata..,tanlcnio lkfCu1 
lor. refletia a 4eccp;fu.l c."'nl a t(mnaçào-i,l: 
ministério c.:om o títl.lo: ••Jnido píJIIri" 
Itamar nt'endcU·!'>C. licuu me.o.;cs sem n:cc 
hcr rcpn.~ntantcs da n:vt!ota ..: .;uê hojL 
mo.mo I'C'-.'l!b:mJo..os. não p:nJc oportum 
dude de rcti.:rir·~ aO C&lSO. c.""Omo ~ vi1 
pelo diálogo atr.i<>- reproduzido. O ''iníci1 
pífio .. foi gUlll'dado no congelac.Jor. ltmn~ 
tem a lenúência a sentir·se vítima - Ja 
pes.o,;oa.o;. Ja., cin:unstãnc.:ia.<o. 1~-.u ~.\pli~:.; 
que a Presii.k.~cia renha sido "soli:i<Ja'"-

c 
om freqüêncía. ele cerca O! 

even[Os. ou seu~ mos. Jc emo
donalismo. Até a Ultima flora. 
cm 1974. hl!silou l!m renun
ciar à p~teitura de Juiz Lk 
Fom pam candídatur·~C ao .s~

naclo. No Ultimo dia do pr.Uo par.1 a 
desinL"'mpatibilização. ainda nilo havia 
definição. Como é !seU hábito. chamc..,u ü:-. 
amigos e L"'iabor..tdores para uma dc:ds.ãu 
coh:tiva. Fala um. fala ouliO. Jiscutia·!>C 

·-aqui.~diM:utia-St:: acolá. e não se chegava a 
uma condu~u. Há líc.Icrc!o que ~ bolam 
paro~. tomar a.' t.IL.'CÍM)c!o. Itamar ccn:a-se úc _ 
gente. O mais comum é toma-las em mc:ío 
ao tumulto. cm ··plena i.ar.üvada de npi· 
níõcs ctmtr.Jditótias. ·o gabiáctC UC ltulnur. 
tipicãmcntc. nc"i'i.C -dia. era-· um cmra-c-!>lli 

que: não acabava. A t.:erta 
altura. quando a mai\Jriu 
comc:çava a· se_ inclinar a 
favor da ~andiJatur..t.. L.'11tra 
o empre...,õlri.o Alberto lbra-

il!m r\rbcx c. muito asSI!rtivo. Uesenvolve 
opmt;.i~) c~mtrária. O preli.:ito estaria agin· 
u.~, '\h: mudo itr.Jdonat••. Seria "um lou· 
..:~' ·•. :-.c renuncias.~ 

Itamar pediu tempo. dizendo que ia para 
~41:-.ot. ~o:on:-.ultar-~ ~om a mulher- de t:rJ. 
~.:a.~aU\l, na épÕca. Como o pr..u.o se C!\gola
va. al)!uém tomou .1 pruvidCnda de atra<iõ.lr 
~o'lll 45 minutos o rdógio Ja prefcítur.t.c foi 
,,.,!'lllll que.- pela sC"gunda ve'- na Hislóría do 
Bra. ... il. Jriblou·SC um prazo atrasando o 
rl"lúl!-io. A outra foi t:m I 967 t yuando o 
pn.::-.td~.:nh! Uo Congres...,a. Auro Moum An
dmdc. m~nUou atr<lsar os rck)g_itls da Cllia 
JX:ra que a Gmstttuiçüo que l.~ntão se vota
' :1 hl~"c ~provada no tempo <.apr.v.atlo. 

--ll;JIHW' \'U[túU di:t.CrulO que uma COnV<!n>a 
,·~mt o mut(lrista cle seu Acm~WiUys. João 
\'i.:tra. \l havia convencido. Onde estio os 
papCis'! Ele assinaria já a ren_úncia como
prefeito. A decisão foi coinemomda com 
cRoros. lisos e abraços. 

H 
á no episódio elementos que 
prenunciam o estilo na Pre
sidênci~ A tendência para a 
decisão coletiva. em primei
ro lugar. O impulso de con· 

_ sultar o motorista se repeti· 
na ~mn a gov~o.amanta da ca.'ia ou com o 
hOincnJ, '-Iuc serve o"·cafezinho. cm --outras 
<Xa'iües. Jw.mar :lCredita arejar c.Jcssa fonna 
:L'i discussões complexas c."'m "a voz Uo 
J'I<!Vo ... A cmoçüo dos choros. risos c 
othr;t~os I! outro clcmcmo característico. 
.. !;n mlll posso contur o que se passa aqui 
n\·.,t:t sala entre o pre.<iidenre e os minis-
tm:-.". úi'iSI! ltarnar a VEJA ... mas posso 
Oit.l!r que às vezes há lágrimas". O prcsi
dl.'ntc tàz uma JXI.Usa e :tcrcscenl&l: .. Mais de 
mini .... trõ que do presidente''. 

Dia de lleci!>ão coletiva na Presidência. 
um cmrc muitos. especialmente na t&e 
mil:i01l do gove_mo - a f<JSC pré·FHC na 
I :.tt~.·nda -. ll:il-ul}uri_[e em que, nulil fim de 
: •. mie Uc lÍCLL!mbro Jc 1992. Itamar convo
···ut Gu~mvo Kraus~. cnto1o titular-daquela 
t"!:o.W. m> Pa!o.i~.:is>. _O pessoa! úa casa estava 
toJo JJ.: M.aUJicio Cõffêa, mliUsiro da Justi· 
ça. Josl! Ue Ustro. c:onsulror-geral da Re
ptlblica. Mauro Dumnte. .set."Tet:írio-gerd.i da 
Presidência. Henriqul! Hargreaves, chefe da 
Casã Civil, entre outros. Aquilo que se 
convencionou chamar de tunna de Juiz de 
Fora. Quaritlo KI-..tuse chegou. começava o 
J_y_mal Nacional. e todos se calaram para 
ouvir as manchetes. Uma delas anunciava 
que- a inlla\·ão tinha experimentado o me
nor ~rc:-.cimento f.Jos UllÜtlf.Js meses. 

Itamar iniciou a discussão. em seguida. 
pcrgontam..lo a Jrn.é de Castro :-.e tinha 
prcpar.J.úo a medida provisória que lhe 
~.:n~.·omcnc.lara. Ca!>UO disse que sim: Trata· 
va-"'0: Ja dc.-ci.sào de congelar os preços dos 
rerm!dlos. Castro~ Mauricio Corrêa come-

çaram então a d.iscutir a medida sob o 
pomo Je vista jurídico. Clbcria um manda
do _ Jc !>tt!gunmça dos lfUC .se scmis:.;cm 
l'rejudicac..los? Ntio caberia? Em !\Cguida. 
Itamar passou a puluvrn a Kr.wse. que. 
fnnalt.-cido pela boa_noticia l{Ue acabara de 
o.,cr ouvit.la na TV. defendeu ~um mais 
ardm ainda sua conhcc1da posiço1o ·c-ofllr"rl 
4ua!quc:r congelmncmo. Cusr,ro.. 4uc diz tc.t:_ 
prl.'par.aJo i! mcdii.J.a provisória ap.:nas para 
.acaLar uma orJ~m Uo pre."iidente. Sl.."f11 acre~ 
Jitar em sua cticáda. considerou "brilhan
te" a c_x.posição de Krausc. o· prcsídcme 
~mviu um por um, c lodw. for.un c.-omra. 
"Yoc .. -ê venceu··. di~se a Kr.Juse.. 

Não acabar4Jn ,)s problemas entre o 
·presidente e (l ministro Uu Fazemb. no · 
l.!ntanto. que dois Jias depois rcnuru:iotL 
.. Fui surpreendido por seu pcWdo de de-
mis.são nu!Jl dia em que estava saindo para 
utn almoço com as Forças Armadas'7

• coma 
[tamar_ .. Eu di!>se: ·voc-ê não pode c.ieixar 
parti depois do almoço'! Não quer ~pecar 
cu vol~? Assim <..-onversâl'fiOS :neJhor'. Ele 
Uisse que não. Então foi _naquele momento 
mesmo." 

Se na campanha o relacionamento já 
havia sido difícil. Collor e lto:unar. uma vez 
vitoriosos. praticamente romperam. "Eu fui . 
vlce-pn!sidente apc:nas porque fui eleito e 
diplomado". diz lt~ml:lf. Com isso se imagi,;, 
na que qucir.J dizer que ilo1o paniCipava. 
tanto porque não lhe davam atenção e o 
mantinham afastat.lo das iJccisões.. como 
pol"lfue, crescentemente, não t:onconlava 
com os rumos que tt)muVri o governe~ Parol
o orgulho. :-:.cr rrumtido à parte cr.1 UJlló.l 

provação insuponável. Mas é diflcil c.iUer 
se o píor ~ra isso ou conviver com um 
governo que fazia tudo uo contrário do que 
a..:hava que devia ser feito. coli-1 sUa política 
libt.!ra:J. sem falar nos escàndalos que paula· 
tinamente iam aJ:locando de sUas entranhas. 

A mútua e ~unia hostilidade revela·se no 
rJ!O de que Collor designou wna ~ssoa de 
:-.u<l contiança. Luciana Leoni Ramos. mu
lher do amigo Pedro Paulo Leoni Ramos. 
4ue ..,-iriu ser o chefe da Secretaria de 
As.suntos Estratégicos. p-.ira seCretariar Ita
mar._ ~ur~_te _a campanha. A intenção era 
mantê-lo dentro do radar do cabeça de 
chapa. O relacionamento foi·se deterioran
-do e era já muiiO tenso por ocaSíão de uma 
_das primeir..tS viagens de Collor ao exterior. 
em junho de I 990. quando fOi à Europa 
para assistir à abertura da Copa do Mundo 
'4a Itália. Na véspera de viajar. Collor fez a 
Itamar unm explanação dos problemas que 
enfrentaria em seu interinato. o principhl 
do.'\ quais er..1 uma greve de cletricitários. O 
então presidente disse que não se podia 
p(.lgar o que os elctricitários reivindicavam. 
Por que não?. perguntou lt<unar. Collor 
explicou que não havia dinheiro. -Itamar 
insistiu em s.a.ba" se nãO havia mesmo. 
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Collor mostrou-lhe os nú
meros. Itamar foi.aSe irritan-
do e a certa alun-a disse que 
não queria nlais nem ouVir 

falar nesse assunto. Nesse momento fez um 
gcs;to de tapar os ouvidos e acabou derru
bando o oparelho que naqUela épOca. anoes 
de ~ submetido a uma pequena operação 
para superar o problema. usava no ouvido. 
Dcu-M!' cinão a cena de o presidente- e o 
viU!~pl\!':o.iUenle da República interrompe
rem a úiscü.!:.São pare~., tibãiXados. procurar o 
ap2.rc:iho no chão do gabinete presidencial. 

Era grJ.ncJe o desconforto de Itamar na 
cone c:oliorida. Numa rcullião ministerial 
para discutir se o -prOgr.una de privatizaÇão 
ú..:\·eria comL"Ç<ll' com uma empresa peque-

na ou. ao contrário. uma de gr..tn<.le porte
caso em que a escolhida seria a Usiminas 
-. Itamar não conseguiu ficar caJado. 
como era seu crn.twne em vca.c,íõ..-s formais 
como aq,ucli.L lntt...-rvcio para pergunt.ar:: 
.. Por que essa marcação com Mi nas. 'r' O 
presidente do BNDES. &luanl.o Müdiano. 
fez ó que pôde para tentar explicar qut: não 
se c.JUI!ria preJw.fic:lr- Mina.-,. Cullur cm :.1.!
guida tomou a palavrc1 parc1 dizer que a 
intervenÇão do vice-preSidente- não sígniti-

no Rio uma <111tiga cornpanlleird !OOCiólo~ 
de Juiz de Fora. M:tria Andréa Riu> Loy· 
la. E'ita. por sua vez. arrnstou a 01n1i!! 
também socióloga. Aspásia Caiil<U'go. ~ 
lembrança de um dos membros do grup 
Itamar ê tomado da absoluta certeza de qt 
CoUor não tinha mais salvação num día I!" 
que fui infom1ado Ja chamada Operilç: 
Umg.ua1. O vi~.:c-p~id~o::nte n.."Cebl!r.1 ~ 
então .sccrct:írio--gei"al Ua Presidência. cr 
baixador Marcos Coimbra. um relato 1 

fabulosa história do et - cava que ele em conn-o:1 o 
processo de privatizaç!io. 
tanto assim que tinha assi
nado o progr..una com u 
qual ambos- !.e apresenta
ram à eleição. Itamar en
quanto· isso abanava a 
·cabeça. cm sinal di.'!: dcsu .. 

Ele enjim 

provoç-Jo. 

decidiu renunciar 
à prefeitura de 

. Juiz de Fora 
para tentar o 

Senado depois de 

Sua situação dentro do 
governo Collor tinha !;C 

tomado insuportável no 
iníCio de julho de 1992. já
depois das denúncias de ouvir o conselho 

préstimo que explicaria 
dinheírama que inundavél 
Casa da Dinda e ou1.n 
recantos. Itamar voltou 
depois de repassar a intO 
mação aos umigos. co1 
cluiu que Collor esta\ 
perdido. Pouco tempo d< 
pois o grupo de assessor: 
do vice-pi'cside:nre, ou m~ 
lhor. Comissão Timdente 
ou melhor. grupo de pn 
par.lÇÕO do governo. já er 
informado dos COI&"" qc 
caberiam a cada 4ua 

Pedro Collor, mas ainda 
longe do impeachmenc 
Itunar chamou o mn.igo 

do motorista 

sociólogo Alex.is Srepanenko para discutir 
o problema. e este resolveu pôr no papel 
uma análise da situaçãO.- Nurri documento 
que intirulou •"() que se quer? O que se tem 
a ganhar? O que se tem a perder?", traçou 
'OS vários cenários - saída de CoUor, 
permanência de Collor, saída de Collor 
mas também de Itamar, forçado a renunciar 
- e tennioou com uma palavra de ordem: 
"Opção: poder ou dignidade". 

Logo em seguida se entraria no período 
em que Collor fi(..-QU cai-não-cai e então a 
ordem. para Itamar. foi agfr dentro clli 

Henrique Hargreavcs sen 
chefe da casa Civil, Mauro Dwmuc sccn. 
rário--gci"al" da Presidência. Mun1io Hingt 
ministro da lilucação. José de Castro cor 

- Sultor-geml da República. Stcpanenko ~ice _ 
presidente do BNDES. Mesmo os merr. 
bros mais disumtes do grupo seriar. 
convocados a integrar o governo. Mari 
Andréa Rios Loyola virou presidente d1 
Capes. o órgão do Ministério da Educaçã1 
que controla as bolsas de estudo. Aspási. 
Camargõ virou présidente do Instituto d· 
Pesquisa Econõmica Aplicada. lpea. 

máxima mineilil: nem tão lentamente_ que N o grosso. era a tunna de Jui. 
~"a -OciántCrcsse. nêm tão depressa que de Fora de novo. Parecia ut~ 
pareça açoiliuncnto. Coincidiu que na épo-- que eles iam governar a c..:i 
ca Itamar estava no exercício c.ic wna da" úade outrd vez. Para campo 
poucas mi~~ 4uc [l;(,..'Cbeu, na Ví1.-c- sua ClfUÍpe Uc govemo. lt•1 
P~idência: erd. pre.~idcnte c..la ·comi!>..'õ5o mar juntou ~ícamemc doi~ 
encarregada de progm.ma.r a comemorJÇão -- pcdaiJ'<Y.l. de sua vida. Um é o de .prefeito <.k 
do segundo cenlenário do m<lrtirio de Tir.1- JuiZ de Fora. época em que Maria Andréa. 

-treilteS~-prifã -seu segundo, nessa coiniss.ão. dc:pois- Mauro Dwante, for.un seus chetC~ 
chamou um velho c-onhecido de Juiz de de gabinete, enquanw Hingel cuidava da 
Fora, o professor Murílio Hinge1, que havia Educação e Man:elo Siqueira - que viria 
sido secretário de Educação em seus lem- a ser presidente de Fumas com llamar 
pos de prefeito. MW'l1io ganhou uma sala Rre:.idente - chefiava a Companhia de 
úõ · õutro 1006 --dO córreclõt. rio mes-mo - -ÂgUas e Esgotos. Outro é o de senador. 
anex.o em ·que bamar tinha seu gabinete de época em que tinha como amigões- pessoos 
vice~presidente. como Mauricio Corrêa (que virou ministro 

Em breve a Comissiio ÍU"ddcntes COme- da Justiça) e Jamil Haddad (Saúde). Havia 
çou a ·sCrvlr de disfarce pi1r.1 a dist..TCta outro senador de quem ele não era muito 
prepak!çã.o do futuro governo. Era uma pró,.imõ. mas que admirava. e que lhe 
nova Inoonfidêncl.a Mineiia. diriam alguns. devotava Um iratilinento impecavelmente 
A turina foi-se juntando. Step<menko coor- · cordial - Fernando Henrique Cardoso. 
denava. a pane técnica. encarregado de Alguns dos antigos mais chegados dizem 
tealilal' um dWgnóstico dos problema." c: que Fernando Henrique exercía sobre !ta
eleger prioridades. Para ajudá-lo, contatou mar o fa..'\Cinio da pessoa que se gostaria de 
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ser. Uma vez ouviram·no 
dizer a FHC: "VOt..'ê é 
bem-nascido. estudou nas 
melhores escola'i. viajOU. 

Por i~so está sempre de bom humor''. 
··Honlem -de sorte .. ~ este é Um dos epíte

tns que se aplicam a Itamar. Essa defmlção 
funda-:o.e na face solar da carreira do presi.:. 
d .. -rm:: cleiçl:io para senador. em 1974. con
ll;t tt'ldos os prognÕ$ti<.'Os; eleição como 
\ 1cc úe COHor. em 19!W: chegada à Prcsi· 
U~m:ia. (.:om o -afastamento de CoUor._ em 
l9Y1.. Mas há tl.IIlbém un1a face lunar. Que 
lhe obscW"CCe a cam:ira: denota na primei· 
r.t eleiç-do em que se apresentou. para 
vereador de Juiz de Fora. em 1958; derrota 
na segunda. para vice-pn::felto. em 1962; 
derrota para o governo de Minas. em 1986. 
par.1 Ncwtor.. Outioso. Homc:.m de sorte? 
llU.rnar nasceu sem pai. mono de malária 
Jia.., <Ultes de o filho .nascer. e teve uma 
inlãncia pobre. em que ajudava a )p.ãe 
entre~ marmi[&lS. Talvez o úníco prcsi;. 
dcnlc ciue rivalize com ele,. 
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as chanCes pireciani nulas. Na rua eni:.on
tmr.un um conhecidO de Concz.. · Alc:\is 
Stepanenko. que clolva aula ele melodulogia 
e- técniCa de pesquisas na _unive~~ade. 
Stepanenko acabaia de realizar. com seus 
alunos. ã título dCtreiliamento, a primeiro~ 
pesquisa eleitoral da história c.1a c:idade. na 
qual llamar apa!ecia com apenas 9% das 
preferênciaS. Cortez. sabia disso e naquele 
encortao. depois de fazer as apresentações 
-e com.cntar- a-pesq-uisa. -aproveitou para 
fazer· um pedido a Stepllllenko - que a 
pesquiSa não fosse publicada. Se foSse, 
ltamaf seria prejUdicado. Eles se encontra
vam diãnte dO Instituto Thomas JeffersOn. 
e o sol contiriuãvã a queimar iriipiedosa
mente. Stepanenko ficou de consultar os 
alunos.- tiina vez- que nãO -se ·considerava 

guém oustira sediar um encOntro políticl 
Pois a c:huv.i inundou a Pracr-a da .Eslaçào
Wumk:nkolk preciwu c~rn.:clar seu comíci' 
lUlimlr realizou o seu.. c no dia seguinte. n 
Rua HalíoKI. Ónde se formam as rodinhas 
circulam os boo.tos. dizia-se que maiS. c 
1 000 pessoas tinham estado no comício d 

· morro. Mil? Que nada. 5 ()()(), dizia outr< 
Talvez 8 000.- aciescentava- ãJguém: Ou ã: -
10 000. A maquina eleitoral de Itamar. U<T 
pobre e desacreditada geringonça aprinc 
pio. atropelava de surpresa os adversário 
Ele ocabou ganhando por boa marger. 
Apesar da chuva. naquele dia do encerr' 
mento da campanha a face solar da fonur 
fazia seu primeiro siool em direção a u. 
aspirante a político que iria lOnge. -

dono da pesquisa. A gora lá vinham eles. aque 
.Afinal a pesquisa não só não foi publica- mesma turma. em atropei. 

da corno StCpanetlko aderiu à campanha de · da em direç.lo :w Pa!tic 
Itamar. pcua quem preparou um programa do Planalto. Estamos no d 
de govem.n.--A Candidatura foi crescendo. 5 de outubro de 1992. R• 

- L."Tcseen<b é no último dia carde-se que já os vimos r 
!!nt Imttéria de origem pO
bre. ~eja Jusceli.oo Kubits
l.:hck. Homem de sone? 
[km. talv~z. se s.e conside
rar 4ue. apesar disso.- che
g.,,u aonde chegou. 

Itamar parecia ainda es
tar na fase lunar. apesar do 
sol escaldante que fazia. 
num dia de 1966 em que 
pus~a"·a pelas ruas de 
Juiz: de Fora com unf ami
!!O. Hi2ino Conez. Ele se 
Candidàtava agora à pfe
feitur..t de Juiz de Fma. e 

Uma ch!lva, no 
fim da campanha 

para prefeito 
de Juiz de Fora, 

de campanha foi abençoa- cJia 2... uma sexta·feira. qwifido Collor f, 
da por uma copiosa chuva. enxotado do Palácio e Itamar era sautlm. 

"-Q princiPal adversário de como novo presidente por uma multicfi: 
Itamar. Wandenkolk Mo- que tornava seu gabinete de vice. C 
reira. famoso advogado da deixou para segunda-feira a mudança pa1 
cidade. reservara a Praça o Palácio do Planalto. Agora lá vinhal 
da Estação. local trndicio- eles. Itamar, Mauro Duiante. Hargreaves 
nal das manifestações poll~ care-rva. um exército de Brancaleone no a• 
ticas juiz~fórarias, para seu de dar o bote no poder. Vinham caminha; 
comicio final. Itamar, sem do pelo subsolo do Planalto, fazendo peit 
alternativa. foi fazer o seu· túneis o percW'SO entre o anexo e o Paláci 

--no Morro do Imperador. como tatus que finalmente podem emerg 
junto ao Cristo que dali à luz do sol. Este foi um presidente que ni 
-cóiltempla a cidade. lugar teve um antecessor pam n:cebé:-lo, mui• 
afastado onde nunca a.l~ - menos para colocá-lo a par dos assunu 

rnarco1rt:i iníCio
da faceta solar 

da ê.arreira 
de Itamar 
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..:orn:nt~!'. A maioria dos· demcis au:tiliares 
J.in:tns úo antigo presidente também havia 
dt!'~nado. Ass.a.lt>~.r o palácio ilquela altw'a 
t~ü ct,mo invaJir umu fortaleza abandona· 
da. ··o 4ur.: eu faço agora?". pc..-rguntou 
lt..un<.~r. uma v~z instalado no gabinete do 
3" .u1c.lu'. Hargreavl!s. o muis expenente úa 
turm;,. • ..:om út!caúu." de lr'..lbaJho no Con
gre:-.:-.o c uma passagem pela Presidência no 
ll!lll('\1.\ Jt:: Jm~c! Sarilcy. tr.mqliiliLou-o; 
"!),,:l:\;t ~oniigo'". Elt: ~n.:orreu u palá~.:io. 
t~1i v~'T 4ua1s dos -~us Clmhec.:idos _;,unt.ia 
!rahalh<.~vmn_ lá. Vültou dí:rendo que po
JI..am ..:1'mcçar a rr..tba.lhar. A pnmetr.l pro
\ a.k:! ... :i.1 fl'i ro;:úigir a met.lida provisória da 
r..:! I 111\la l.J.UC remanejou os ministérios. 

0:5~) '-C ~nse que a twma J.e Juíz_ de 
Fl\ra fm "e1fipre a mesma:. En seu primeiro 
m<.mdmo na prefeítur<L. Itamar tinha como 
inimtgo o advog'ado José de CilStro. ~ • 
~..:ompenSU~;ão. um de seus mais próximos 
aliados em o vereador Tarcísio Delgado. 
presidente da Câmara Municipal. Em 1986 
Tartisio. então prefeito de Juiz de Fora:. 
não apoiou Itamar. candidato ao governo 
do Estado. e foi condenado à geladeir.:r em 
que Itamar coleciona os rancores. para 4uc 
ele~ -não se escraguem. Em 1988. Tarcisio 
otpuillll. jXll'"<l sucedê-lo na pn:feilurn. seu 
:-o::cn:tàrio d~ Edu~. o mesmo que já 
c:.xerccr.1 essa- função na administraçJo de 
{[itlll;tr. Munlio Hing.el. Itamar ti.cou quieto. 
Nl1 ultimo dia de horário elcilor.LI na TV, 
:111um:iou que falaria no programa do PFL. 
1:oi à -TV e disse que --
não tinha cundidato. 
Sá ~"ll!t..lia que o eleito-
r..lt..lo não votasse no 
cundidilto do PMDB 
(Hingd), um pau·rrutn· 
dado do prefeito. Hin-
gel perdeu a eleição. 

Por u..l~!:um motivo o 
potinho Com o rancor 
a Hing.el posterior· 
mt:nt~ foi tit'.1do da ge
l:.u.k:ira. O dedic.:1do a 
Tun:í~íO não. Tarcísio -· 
foi candidato a prefei·' 
lo de novo em 1992. 
A$ eleições foram em 
3 úe outubro. exata
mente quando Itamar 
l.!stav:.~ .a:>sumindo a 
Prc~it.IO:n~.·iot. e eh: atri
t,ui ~ua derrota a lta
mar. E..;,tf.! I! seus runi· 
gos tizerõlm ~~de tu<Jo 
para ..:spalhar que. ca· 
:-.o Tarcü;io TOsse elei· 
to. Juiz dt: Fora não 
conluri:~ com a ajuda 
do ~o\;crno federaL Já 
di.da T..utcrcdo_:_ -Esse 
!t:.m:.u r.! Uifídl". 

A arte de acertar, 
sendo Itamar 

Ele tinha deficiências que 
prenunciavam que daria errado, mas 

prevaleceram as virtudes 

H 
t)UVe .urna vez um presi
dente que. Je início de
sacreditado. considerado_ 
provinciano e desprepara
do. surpreendeu com uma 
adtrúnístração à alturJ. dos 

desafios que enfrentou. Até r.::hegar à 
Presidência. teve no acaso seu grande 
cabo ·eleitoral. Desejara ser governador 
de seu Estado. mas não conseguiu. Con
seguiu inesperadamente ser eleito sena
dor. reeleito e. da mesma forma ines· 
~rada. fazer-se vice-presidente da Repú
blica. AcabOu ganhanc.lo a P-rcsit.ICncía 
numa das vac!incias maiS traumáticus <la 
História de seu pais. Muitas vezes_ des
prezado. e até ridicularizudo pelos- con
temporâneo~ aos poucos foi tornandO 
maiS visíveis as Virtudes que os defeitos. 

- Acabou virando o -pa~ 
-radigma do homem 
cómum. que, assober· 
bado pelo destino 
com responsabilida· 
des Ú1comuns, soube 
sair-se à altura de seu 
momento na: História. 

Seria Itamar Franco 
esse presidente? O 

----.acaso como cabo elei
tOral aparece em mo
mentos ·cruciais de 

-sua carreira - p'or 
exemplo, na eleição 

_para-: O- Senado. em 
1974. O condidilto na-
tural do então MDB 
em Minas Gerais era 
Tancredo Neves. Tan~ 
credo tinha mL"tio d..: 
pen.Jer. no entanto. 
Tudo indicava que. 
como ocorrera quatro 
-anos antes. a Arena. 
partido Oo regime mi-

litar. ganharia facilmente a eleição. Dafo 
fãto de ter piõcurido --alguém mais dis
posto ao ::ta.erifício do que ele próprio. 
alguém que tivesse menos a perder. Jã se 
viu quanto custou a Itamar tomar a deci· 
são de renunciar à prefeitura para con
correr ao Senado. E no entanto ele fOi 
eleito por ampla maioria. beneticiado 
pela guinada no estado de espírito do 
eleitorado. que. de rione a sul do pais. 
propiciou ffiemor.iveiS vitórias ao MOB. 
"Dizem que fui- eleíto pelas- e"ncherites. 
-rtilquc!le ano··. disse Itamar a VEJA. "A 
"nxurr.u.Jã Jc.: votos na oposi~;iio." O 
MOS elegeu dezesseis ~c.:nadores .::m 
1974. entre os~quais Marcos Freire em 
Pernambuco. Robcno Satumiilo Brolgn 
no Rio de Janeiro, OresteS- Quérciã cm 
São Paulo. 

QUe espécie de presidente foi Itamar'! 
É a resposta a essa pcrgunm que, enfim. 
se vai tentar buscar _agora. Em primeiro 
lugar. registre~se que foi um- presidente 
que assumiu cercado de alt~ dose de boa 
vontruie e desejo de colaboração. por 
pane dos pa.rtidos e da sociedade em 
ger.d~ mas que trazia dentro de si. como 
coágulos inf.Lltrados na circulação san
guínea. e que -a qualquer moniento pode· 
riam conduzir à autodesauição. caracte~ 
ri!ó.ticas pessoais que o ameaçavam com 
uma alta probabilidade de tudo dar erra
do. Essas características pesso-ais eram: 
• Convicções doutrinárias poUcas e pc· 
quenas; 

ITAMAR Au~usto Cautieru FRANCO
Pre:çidende do Brasil ( 1992·1994). A 
principio UesacretlilaJo. c:unsidc:rado 
provinciano e desprcptU"Uilu pura h cargo. 
swprecndeu com uma adminisltaç-lo ~ 
e competente. Sua principal realização foí. -
dar micio ao procoso de a.tabilizaçào da 
cc:onomi<l. TCvc 'S rninisuos. sendo seis da 
Fwmda. Um deles. Fernando Henrique 
Cardoso • .sucedeu-o. com seu apoio. na . 
Presidência. Foi dos poucos presidemcs..·a-:- · 
pmir de 1930, .a fazer seu sucessor. · 
propiciando ao pm uma das mais tranqüilas .. 
trnnsmis.SôeS-dli comando de sua História. .•. -- t 
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11 lnstabiliiliu.le. emocional; pi"Cços do remédio~ bai-
:u Provincianismo. lta1nar queria x.ar qs juros. Muito antes 

O ret"ú,t!io -doutriiiãriO fi b -de sequer sonhar com a 
mais utilizado por ltamar azer O em e -Presidência. em seus 
Fr . .mcO é Alberto Pas- nãO Sabia como, pririiCiros tenipoS de Se-
qualini (1901-1960). po- nadar. Uma vez Itamar 
liti~õ e publicista -gãúcho essa era a r:ncontrou uma famiHa 

-que a .seu tempo se eles- nordestina dormindo no 
tacou como apóstolo do impressão qüe - ch;1o da Rodoviáría de 
-uabulhismo" - seja Iii Brasília. Telefonou ao 
isso o "qUt! for. E. .. creveu daya nos Sçna~o. pedindo que !!.C 
n pr6prio ltamar. no pre- tomas~m providências. 
fácio do livro de Pasqua- primeiros tetnpos O Itamar que assumiu 
lini récentemente- edita- d -a Presidência era igual-
do ·pelo Sen.ado: .. Pas- - -- e seu governo: meme incJinãdo à alua-
4ualini foi. p<ml o jõvem Çãõ- 00 varejO e não na-
Ui! JuiZ de Fora que aS- circunstâncias zia em Seu- arsenal instruffientos maiores 
trou:o-.eram à primeira magistiãturã.- ôa do que o ~enso comum. ''Seu campo de 
naç;.io~ o grande mestre". Aquela fr01.~e <:~.tu<:~.ção era a miCfoSsabeúOiia'". diz um 
de Pasqualirií '-l.ue Itamar citou na con~ ex-ministro. lwmar fa.zia-se de intê-rpre
\ !!rsa cnm o enviado de VEJA - '' .. .le- te do pensamento médio. Por que subi<i 
\ar os bens da civilização e da cultura a a cada dia o preço dos remédios que 
toUu~ .. ....:... nãó-foi fnito-da insPiração or.i co.mprava- priia ·a mãe? AcresCe qUe.
Ja. .. l~ituras do momentQ. Ela já estava além da bagagem pouca e pequena. em 
presente em sua prinlelra-declaração matéria de estratégias de conjunto e 
presidencial. aqueJ~ feitã no tumulto do rumos de longo prazo. Itamãr carrega 
gabinete de vice-presidente. no • dia da em sua biografia umâ· perSiStente -ten
!>ioí.lida de Fernando Collor de Mello. A dência a colocar-se doutrinariamente na 
nação brasileira anseia -- "pafa que os contramão de si mesmo. Em 1986, tendo 
bens da civilização e da cultura sejam Newton C~oso tomado co~ta do MDB 
levados a todos os brasileiros.,, dissera e garantido sua candidatura ao governo 
então. -o--- de Minas por es~a legenda. mudou de 

C()mo fazer para que o~ bens áa civili- panido e fói ábrigãr-se no Panido Libe
l~lt;ão e da cultura sejam levados a rai._.PL. Não poderia haver _nada de mais 
todos? Eis a questão. que Pasqualini não anti-Pasqualini. Em 1989. aceitou ser 
rl!'~olveu. e tampouco Itamar. ''Itamar é vice numa chapa que, liderada pof Fer
um !\Vcialista fabiuno' .. al1rma um si:u nando Collor, tinhu --o ncolibcrulismo 
o.mtigu amigo •. Os fabianos-;-membros da como plataforma. Agora, r:m 1992, ao 
Soci~.:dade Fabiana. fundada na lnglater- assumir a PresidênCia. fazia-o na-condi
ra no ~éculo passado. são socialistas ção de contiinfador de um 
hojr: considerados ingênuos. Itamar que- mandato a cujas orienta-
n<~ fazer o bem e não sabia como. essa ções se opunha. 
~.·r<~-·.a impressão que dava, na primeira Quanto à insfubilidade 
ra~e de seu governo. Queria baixar os emocíoDal. não seria pre-

ciso !lastar muita tinta ! 
ra d~monstrã-la. O p 
conheceu-a à exaust. 
Alguns dos momcn1 
mais marcantes Ja g~!>. 

Itamar são momentos cJc explosão. co. 
aquele r:m que !!.aiu bruscamente 
carro em que se encontrava~ em Juiz 
Fora. pura tentar arrancar a tháquina 
um fotôgrafo. OS mini!>tro~ levav~m 
tos p~la ímpren~a. H ouvi!· um mome: 
-o a~sumo e:ra a isonom1a salarial 
cm que hamar dcsat1otl o Suprt:mO 1 
bunal FccJeral. ameaçou nào cumpnr
a.-; decisões c fez d~senhar4se no ht 
zonte uma crise das instituiçôes. l 
outra ocasião. quando morreu sou m. 
Itamar revoltou-se contra a prc~enc;a 
fotógràfOs no- cerilitério; .. Ser.i que .., 
cêS nunca tiveram mãe?··. queixou~
Mais familiar do que Itamar. nestes d1 
últimos anos. no país, ~ó as crises 
nervos de Itamar. . A s relações do preside1 

com a imprensa, vale t 

zer, suas relações com 
público. situaram-se n 
ma linha que foí ú., b4. 
búrdia à pantomima. 

balbUrdia dOminou- no períOdo em":qt 
dava enuevistas todo dia. ao chegar . 
Phm_alto, na porta. Era o formato ide 



7166 Quarta-feira 23 DIÁiiiO Do" CONGREsSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1994 

p;1r.1 tunwr .unJa mai:o. ~..t..:vaslaclor o 
lt.J.mar du "'arciO· ela improvisação e dos 
n:L·ad\J" .w... mmistros. A p<.mlomima 
t• 'muu "'-'U lug.ar nestes dias. em que ele 
... ~ quci:-..a Je 4ue a imprensa não o deixa 
nam~1rotr. enlju.anto sua assessoria vive 
.!!..'i:-;.mJu "•u.:ar para repórteres e t'otci
;!ra!'o~ que ele estará nesse e naquele 
iu_!!a.r. ne~:-.a e naqut:la ho-rJ., l."om -a 
n .. U1H1raú<.l. A!-t rdações com a imprensa 

naquele ~m que. num 
despacho com Collor. 
quando ainda vice~pi'esi
deme. ticou ou'c(iJ'ldO _ o 
que o presidente lhe di
lia. sempre ouvindo. ca
lado. A cerra altura pt:r
guntou. abruptamente: 

Mais familiar 
do que Itamar, 

!\eqüência o fi.lto de !'ler 
um dos mai5 isolados. 
enu-e os politicas com 
responsabilidades_ na~iQ
nais. Ele não conhecia 
ninguém no Rio ou em 
São Paulo. Niio tinha ca· 
nais de comunica~;ão 

com o mundo acadêmi
co. empr~sarial ou sindi
cai, e mesmo no mundo 
pofitico - sua base era 
prcc.ária e pouco capila· 
ri.lada. Sendo olSSim. co
mo- deixar de cercar-se -

nestes dois 
últimos anos, 

-- "Por que vocé não go!lla 
Ue miffi"t• Acrescente:sC. 

ao país, só 
e outra faceta em que Itamar é muito só -para encerrar a pane 
..:.aro.u.:tc:risticO --as -relãções cOm as do_te~peramento. e para 
mulheres - tc!m seu puma de encontro vOltar às mulheres. que 
nn fato Lle que o presidente !>empre mais familiar ~o que lia_-_ 
rn!feriu as repórteres muJherl!!'l uos hu- ffii.i:r. c do 4ue as criseS 
mt:n:o.. As repórteres mulheres ele con- de nervos de Itamar. nos 

as crises 
de nervos 
de Itamar 

..:mJou em receber muito maiS- do ·que últimOs altoS: no pafs~ sO- os namoros. ou 
~Los homcn:o.. e respondeu-lhes os telefo... supostos namoros. de hamur. f'oi'am 
nt:m:.~~ com muito mais freqUência. Ma.o; tantils as gracinhas._ os gaJameios e os 
n~lo ~c pense qui!' resuttavam disSo t:on- sõri-iscis ãparv<ilhacJOs ao lado de bclda
v~:r~!'. muito ::.ubMamivas.. O namorador -aes. vcrdadeir.tmente dignas de:ose nome 
..:onfumtia-~c com u preside11te, nessas.- oú _n~. que quase se diria imperativo 
horas - como no diâlogo que encetou fncluir na reforma constitUciOnal uma 
~.:t~m uma repórter da Folha de S.Ptm~o. próvisãO que_ eX.igísse do ~idadâo candi
.JIIlÚa v1ce-presidente. Gravado e man· daio a presidente da RepúbliCa:. além de 
dado divulgar por seus adversários. o ser- brasileiro nato e maior de 35 anos. 
UiáJo~c.> linha mais da cantada de um qUe já. chegasse devidamente equipado 
~llmJ~ista<.lor do que do relacionamento de uma _ _priiJleira-dama. _Não _tê·la pro:. 
entre um jornalista e sua fonte. - voU s~r (j~Sgas~nte mnto para o ln teres· 

Alguns mais cruéis não falariam ape- S~ciô-direto quanto para o país. e talvez 
na!>. em instabilidade. Falariam de imatU- te-n-ha sido motivo de ·potencialização_ da 
riúaúl! emodonal. O Itamar carente re· instabilidade emocional. 
vcla-:-.c. entre outros mil episôdios, O Itam~ provínciolllo tiãiiã. Por con· 

_elo pessoal de 1 uiz de: 
Fora·~ Já SI! falou mal demais do 'OF. 
como doravante chamaremo!lo o Círculo 
Juiz de FtJra. Rl!Ssahcmo.s aqui ~eu lou.lu 
positivo. Ele~ forneceu a ltamilf_ a ba:.e 
política Que não possuía, O colchão-afie: 
racional que não tinha como encontrar 
_em ouuo __ lugar._ "'0 governo federal é 
uma selva··. djz um inte&i'ante do g:over· 
no. ··sem alianças de sangue, não se_ 
sobrevive ... Na verdade. outros sobrevi
vem pela autoridade. por prestígio ou 
alianças politicas. Itamar precisava de 
alianças de sangue. tanto por lhe_ ralt~
rem as políticas,.como por temperamen
to._ Pode-se cmicar Hargreavcs. po;.a. 
exemplo. por tudo. mas ele é que deu· 
conseqUência à Presidência.. ele ê que 



Novembro de 1994 DIÁRIO Do CONGRESSO' NACIONAL (Seção II) Quarta-fen:,; 23 7167 

conhecia a máquinã e sabia 
fazê-la funcionar. 

O CJF cCve inclusive um 
papel. calve?. o mais impor
tante de todo~. de apoio emo
cional ao presidente. Itamar 
foi um chefe de Estado às 
turra~ com a chefia de E:o;ra
do. Diante- da perspectiva de 
um jantar com outro chefe de 
Estado. primeiro ele preferiâ -
não ir. Depois. diante da ine
vitabilidade de ir. gostaria 
sempre de ter ao lado um 
Mauro Durante. o secretário 
da Presidência. ou uma Ruth 
Hargreaves - sua importan ... 
tíssima assessOra Particular. 
irmã de Henrique Hnrgrea
ve!l. Mesmo numa solenitlade 
no ltnmarnry. é com eles que 
preferia conversar. O CJF ti
nha representantes at6 na ca
sa de Itamar. Moraram com 
ele. primeiro. Geraldo Faria. 
e. depoi~ Saulo Pinto Morei
ra. dois velhos amigos do tor

\ Yn:s 1·: UIWOIS m: IT \'I \R 

rão natal. sendo que o segundo foi o zenda. ape~ar de evcnruais recaídas. pre
vicc a quem pa.<isou a prefeitura de Juiz dominaram antes as qualidades que a.~:; 
de Fora quando renunciou para candida- -deficiências -de Itamar. Essas qualidades 
tar-se ao Senado. Em casa como no são: 
serviço. o CJF fornecia a neces!lõária • Honestidade: 
rede de prmeção contra ac; contorções a • Humildade: 

. ~ue se arriscava no trapézio o difícil •·ResistCncia aos trUques de marketing; 
~tempcromenro de Itamar • Sincera devoção à democracia. 

N 
;\ Itamar agiu sempre que se farejou 

unca ~ demà'is repetir que alguma coisa de 
este governo teve duas fa- podre em seu rei-
ses distinta'<i. antes e de- -no. Mesmo o que-
pois de Fernando Henrique rido Hargreaves. 
Cardoso no Ministério da quando fOi· acusa-
Fazenda. Contta o varejo. do. depois se s_ou-

FHC deu um nrmo estratégico ~ ndmi- hc que infundada-
nistraç.ão, contr..t o emocitmalismo trou- mente. de ter 
xe a racionalidade. contra o provincia- relação- com as H·· 
nismo trouxe o cosmopolitismo. FHC foi regularidades na 
importante não só rmrque engendrou um Comissão de Orça· 
plano. Foi, 5õbrctudo. porque. ao trazer . menta do Congres-
o plano. c as características j~ citadas, so. foi afastado.·· 
antípoda.~ de Itamar, conseguiu faze~to Outro velho amigo 
sem dar trombada com tudo o que vinha de Minas. Eliseu 
em sentido contrário da parte do pre:si- Resende, perdeu o 
dente. FHC. com suas maneiras lhanas. Ministério da Fa~ 
soube impor·~ sem que o presidente se zenda quai1do se 
sentisse diminufdo. "'Eu e Fernando lançaram suspeitas 
Henrique Cardoso nos conhecemos mui- sobre sua.c; rclaçõe.o; 
to bem. sabemos na~!';OS limites e nin- com a empreiteira 
guém nos intrigará um contra o outro'~, Odebrecht. No me-
disse Itamar a VEJA~ Deu-se. no encon- 1hor estilo interit-
tro desses dois personagens. um dos pestivo.; provincia- · 
mais feli7..es casamentos da poUtica bra- · no e adulador das :: 
si1eira. Fernando Henrique salvou o go- mulheres, . Itamar ; 
vemo Itamar. Em troca. Itamar. deu-lhe chegou a nomear: ,.,r 
um governo. · _ ·a panii'··do·nada:~ 

.Depoi1 de FernandO Henrique na·Fa~: uma mínistra. dos?~ 

Transjxnte.c; chamada Margn
rida. Não hesitou em demiti· 
Ia. mais tarde. quando se ~us
peitou que sua gestão es
tivesse menos orientada pe
lo interesse público do que 
pelo paniculnr. Nunca se sa
be o que acontece numa má· 
quina gigantesca como o go
verno federal. Sabe-se lá o 
que se passa no Ministerio da 
Saúde. por exemplo. O que: 
aflorou. porêm. teve ~.:onse
qüê"ncia. 

A humildade, em ltant.:t.r. 
assinalou sua grande vilôria 
sobre, o orgulho quando de se 
demitiu a sí própriO do Minis· 

.lil!lio da fal'.enda e entrt."gou-o 
a Fernando Henrique Cardo
so. A partir dai. exibiu uma 
exemplar noção de limites. 
Sabia das áreas em que convi-i nha não se imiscuir.- Além 

l disso, teve noção dos limites 
.. impostos. tanto pelo prazo re-

duzido de que dispunha como 
do mandato de vice em que se fundava 
seu governo. A humildade incluiu. várias 
vezes. voltar atrás em suas posições ori
ginais. Houve recentememe um episódi0 
que ilustrou e:templunnenu~ a brig;.1 qu~ .. 
no interior de hamar, travam b onwlho c 
a humildade. com vitória tina! da-humil
dade. Ao saber que o presidtmte Bill 
Clinton tinha sugerido a Fernando Henri· 
que um encontro entre assessores de 
ambos. saiu a campo para manife~fu.r sua 
discord.incia com essa hipótese. Chegou 
a falar. num arroubo incompreensível, 
que a .. transição se faria no Brasil", 
como se de tram;ição se tratasse - como 
:-oe FHC ameaçasse assumir n Presidência 
dos Estados Unidos. ou Bíll Clinton 
trnnsmitir~lhe a do Brasil: O que pareceu 
é qtte Immar se julgava amençado em sua 
autoridade. Ele cru aindcr o presic.Jc:ntc. 
como podia o outro ser tratado como tal'? 
Nos diaco seguintes foi ficando mais cal~ 
mo, no entanto. c acabou por convidar 
Fernando Henrique para ir, em seu lugat. 
à Conferência das Américas. que ocorre
rá em Miami em de7.embro. Ou seja. a 
mente fe7. uma viagem de círcunavega· 
çào e voltou uo ponto de partida. agora 
até estimulando FHC-a .issumi( respon· 
sabil idades presidenciais antes do tempo. -
Para honra de hamar, c sorte do Brasil, 
nos embates c_om o orgulho a humildade 
acabou sempre vencendo. 
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T 
irante o marketing das namo
radas, se é que isso é marke
ting. Itamar~ num tempo em 
que a política foi tão contn· 
minada por CM& praga que 
até lhe parece ser inerente. 

manteVe-se nfristado de sua ~dução. De
pois do momento re.o;soalmence mais hu
milhentc de seu governo, qye foi posar 
ao lado de uma damn sem ealcinhns no 
Camn\-ol do Rio de Janeiro. o presidente 

foi aconSelhado a. para contrabalançar 
os perniciosos eleitos do episôdlo juri.to 
à família brasileir.t., apresemar-se em 

. público com as filhas. Recusou-se a 
fazê-lo. como se recusaria se_mpre- a usar 
a família para seus desígnios políticos. -
A!> filhas de Itamar s:lo a:\ mais desco
nhecidas filhas de presidente que:_ o Bra
sil já revc desde que entramos na era das 
fotografias e da televisão. 

Novembro de 1994 

surpresa e vendo cair-lhe às mãos uma 
ri'lonumental tarefa. consegue sair-se à 
altura. Esse presidente é Harry Trum<:~n . 
Ele herdou o poder de um gigante polítí
co chamado Franklin Roosevelt. num 
momento em que- a 11 Guerra Mundial 
ainda não tinha terminado e resmvo.t pç•r 
fazer todo o arranjo do pós-guerra. Clm
ta-se que. ao apresentar suac; condolên-

cias à.viúva.. Eleanor. nt'~ 
Muis tarde. quando da 

mane de A yrton Senna. 
-o.c; e.c;cnípuios do presi
dente fizeram-no hesitar 
se devia ou -não ir aos 
funerais - poderiam pen
sar que ele se estivesse 
aproveitando da dcsgntça 
alheia ou da comoção po
pular. A solução foi ·ir ao 
velório. para não parecer 
indelicado ou desinteres
sado. mas sem se demorar 
mais do que alguns pou
cos minutos. e tão tarde 
da noite que os jornais do 

Nos funerais de 
dia em que Roo;Sevclt 
morreu. Truman ouviu. 
c-omo resposta: .. Quem 
merece os pêsames e o 
senhor". Nos EUA o ne
voeiro é menos denso 
que n.o Brasil. Ali e!es 
sabem perfeitamente que 
Jrumnn foi o 33"" presi
dente. 

Ayrton Senna 
teve-se o melhor 

Itamar, um 
presidente de 

dar orgulho, no Mas não é só. Os ame
ricanos têm uma visão 
assertiva da História e 
preferem valorizar as 
quaJidades aos defeftOs. 

momento em que o 
mundo nos olhava 

dia seguinte não puderam registrar-lhe a 
presença. Teve-se nesse episódio o me
lhor Itamar. um presidente de dar orgu
lho. num momento cm que a imprensa 
de todo o mundo üc:Ompnnhava o enterro 
do piloto célebre. 

A devoçilo à democracia é tiio :!iiihceta 
que jamais se duvidou que não pas.'iia.'ise 
de trapalhada. por exemplo. o desafio ao 
Supremo na pequeno crise da isonomia. 

Itamar é um res
peitador nato do 
jogo dos panidos. 

---- -das--eleições.--da.~ 
maiorias e das mi
norias. como pou
cos presidentes fo
ram. 

Que Veredicto. 
dêpois disso tudo. 
conferir ao gover
no Itamar? Falou
se no infciO deste 
capítulo de um 
presidente que. de
sacreditado. consi
derado provinCia
no e desprcparado 
n princípio. ucabou 
passando para a 
História-- corrio -o 
paradigma do ho
mem comum que .. 
olçado oo poder de 

Preferem dizer o qu~ um 
presidente fez. apesar de sUaS limitações. 
a dizer o que ele deixou de fazer. {X'r 
causa delas. Não se quer comparar aqui 
um presidcnre americano - Truman. no 
cnso ~ com um bra.c;ileiro - ltamnr. O 
que se quer comparar é uma vis5o da 
História~ Os brasileiros,. ao comrário dos 
nmericanos. têm uma visão negativa. para 
não dizer masoquista. de sua prõpria 
História. Tudo foi ruim. A Independêncin 
não passou de um a..rreglo com Ponugal. 
A República. uma quartelada. Sugere~~"C 
que. por uma ve1.. se supere esse ve1D 
-nacional- -e. -per -trás-do-nevoeiro, -oonside..
re-se positiva a cOntribuição de um ho
mem que. alçado ao poder em circunstân
cias esquivas. e Com limitações em sua 
formação. soube no entanto desincumbir· 
se à alrura da tarefa histórica. ·-

Se esse argumentO não convence. 
aCresCentam:.se- aqu-i Outros dois. um ti
rado do futebol. outro do Crifnaval. Nu 
futebol diz-se q~e o que vale é bola na 
rede. Sem dúvida. o pafs que -lt~unar 
Franco entrega a seu sucessor tem mais 
cOrifiança- errt si mesmo -e está mais 
próximo das soluções-- do que o que 
recebeu do antecessor. Isso é o que vale. 
O resto é drible inúril c filigrmm ntl 

meio do campo. No Carnaval. ~uhe-s~ 
que -povo gosta de luxo. inteh:cm•ll ~.!
que não gosta. Igualmente. qu;m!o ~~ 
Itamar. intcleccual não gosta ddé. ma:-. 
povo gosta. tanto que vem sendo aplau
dido em toda parte e. segundo as sonda
gens. tem altos índices de aprovação. E. 
se povo gosta,. que cesse tudo o que 
ourras- musas cantàm. porque um valor 
mais alto se alevanta.. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas _Rodrigues)- _v, Ex,. sezã dos, os-rUss-os com seus vi:zinhos do Sul~ a China com~ Sudeste 
atendido, nobre Senador Loorival Baptista, na forma regimemal. da Ásia", isso par.t evitar que os Estados Unidos sejam o único 

Concedo a palavxa ao segundo orador inscrito. Senador Jar. ceD.tro de poder. Dividido o mundo em três centros, o americano. o 
bas Passarinho. - rtlsso e o_ chinês. à AmériCa Latina restaria cxmsolar-se em ser o 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR -PA. Pronuncia o_ quinta!ftosEstados Unidos. Cop.vémpensarsobreissodesdejá. 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,. Sz.l.8 e E nesse quadro intemacional, atual e de futuro próximo. que 
Srs. Senadores. no ocaso deste 1994, mudanças expressivas no o Bl3Si.l vai ver iniciar-se o governo do Sr. Fernando Henrique 
quadro político nacional e nmndial merecem reflexão cuidadosa. Carooso, cuja vitória jã no primeiro tumo das eleições, em outu· 
Desmoronado o império soviético;-o qué tantO s\iiP:teendeu O mun- bro, provocou um vendaval ~'tucano" e a vit.6ria., por larga mar-
do, os Estados UDidos passaram a ser o único pólO de irradiação gerir; de todos os seu can4idatos a govemador. 
do poder •. transf01'Dl3.D.do-se em polícia política wiiVer&al, ora em - Uma análise não preconceituosa diria que os ventos que so-
nome da reparação de direitos humanos ofendidos, coniõ_iia_ So- pram. hoje, em nosso País, são os prm:enient.es-da ~erda. Feliz-
mãlía, ora em missão <le guardião da democracia, eomó no Haiti, IIIOnte já, agoci, demociátieà; amda que tenhamos a esquenla revo
repondo na Presidéncia o padre Jean-Bertmnd Aristide, depostó lucionãria, pois que os Partidos Collllll!.istas acabarnm no nmndo e 
por um golpe militar. reviv.eram no Brasil, um deles, tão envergoohado do passado, que 

Sentindo-se em queda de popularidade na política interna, o DD!dou de sigla... - -_ _ . · 
Sr. ClintoD voltou-se para a polítíca externa, como compensação, O nosso próprio Presidente, atingidO pela recidiva dos tem-· 
porém. marcada pela :i.ncoetincia. Expressando-se sobre a Bósnia,_ pos da Constituinte, ein conversa 3!t]ável e infoxmal com jomalis
assinl o fez: · - - - ta, diz-se ·~ à _esquerda". E o Presidente eleito, conquanto haja 

"A História nos tem mostrado que não se pode pennitii a pedido que esquecessem_ o que disse e escreveti no passado, e nada 
exterminação maciça de um povo, ClUzando os braços e esperando obstante as alian~ que teve de fazer para vencer, chega com um 
para ver o que acontece11

• Mas é o que os Estados: Unidos têm fei- sêquito que faz pensar no ditado francês: "Qui ressemble,. sas
to-r semble". Dos governadores, dois foram cassados entre _64 e 69; 

Esse princípio já foi toniâdo público mais de uma_ve.Z pelO Um é ex-preso milit.ame da então Ação Libertadora Nacional, re
Secretário de Estado, Warren Christopher, em no- do &>Vemo suitante do racha do Partido Counmista Brasileiro, comandado por 
Clínton, segundo o qual, em matéria de direitos humanos ofendi· Marighela, e fugiu da prisão ajudado por ootro, que sempre se pro
dos e meio ambiente degradado, não hã sobetania absoluta. tegeu coiabor.mdo com_ o regime auklritário. Silo todos, agora, so-

Perigoso princípio.. scim-dúvida,já que credciicii os_ Estados ciai~mocratas. e se classificam como de ce~squerda:., o que 
Unidos a dele serem intérpretes UDilateiais, segundo -a sua ·oonve- se aplicaria ao Sr. Clinton,. que combateu a ,guerra do Vietnã, e não 
niência..PODho as minhas barbas de mofu.o quando penso na Ama- r:.ombateu na guena. do Vietnã. 
zõnia e o alegado desmatamento predatório. Ou _no suposto geno- --- _Entre os colaboradores mais próximos e mais antigos tam
cídio dos índios.- - · - · bém, nm militou na Ação Popular, depois Ação Popular Marxista· 

A condição de polícia do nmndo, porém, ainda que isso Leninista, foi instrutOr de sabotagem pala guen:ilheiros e, atual· 
massageie o ego americano, não salvou o Presidente Clínton na mente, é Próspero burguês. A malc!ura do quadro não deixa por 
mais il:agorosa detrota das últimas, décadas, imposta pelos republi- menos: a esquerda está no poder. Está com ela a palavra. Com ela 
canos aos democratas. Pela primeira vez, em- 40 anos., os republi- estarão as ações, que certamente não serão aquelaS coni qUe- so--
canos têm maioria na Câmara dos Deputados, e, no Senado, pela nhavam os marxistas, stali:nist.as ou trotskistas dos anos 70. 
quarta vez desde o fim da 2' Guena Mundial. Entre as razões que O nmndomudou,já o dissemnnmitos de~. Vou mais lon· 
as pesquisas indicam par.t explicar esse ten"emoto político ameri- ge. Neste fim de século XX, devemos dar-nos conta de que nestes 
cano destaca-Se a reação à cOnduta do Sr. Clinton,. sua tendência cem anos caíram muitoS impérios, ~guns CQin impOrtância enor-
esquerdista, em termos norte-americanos, seu -Cacl.tei iiresolnto e o me, como o Otomano, õ Austro-Húngaro, o Britânico e mais Ie--
alistamento de gays nas Forças A.nna.das. Segundo a manchete da centemente o Soviético. Somos testemunhas dos qUe desmorona
Time Magazine, que descreveu as conseqüênciaS da detrota goc mm-depois da Segunda Grande Guem Mundial. A líção dessa dé-
vemamental, "os eleitores acordaram em um tezremoto que inclina bâcle certamente será levada em consideração pela esquerda no 
oedificiopolltico daAméricapar.ia direita". · poder, ou centro-esquerda, como prefere o nosso bravo colega Má-

Concomitantemente, na Rússia cresce a populafldade do Si. rio <::ovas. - ' . . _ : _ _ - _ _ _ 
Zhirúiovski, pela força de um discurso_ incendiáriO, algumas vezes Não será, p_orém., a etiqueta simplista, que vai de esquerda à 
já comparado ao de Hitler dOs tempO. -da:s cervejarias de Munique. direita, qrie caracterizará o ni>vo Govemó que cbega.Se-êsqueroa;
Anti-semita nacioo:al.i.sta. exacerbado, o líder do Partido Dem.occiti- ·na concepção distante ho tempO, e pcir isso anacrôníca. o gove:r:oà 
co Libetal parece nada ter de deJDOCr.lta e menos ainda de liberaL seria estatizante. Nilo é o que propõe o Presidente eleito. Seus pia, 
O mesmó tipo de ambigüidade que fez de Hitler o cillife do Partido nos de privatização vão mostrar se o Govemo é menos sociaf·de
Naciona! Socialista... O Presidente Yeltsín tem pouco mais de um mocrata e mais social h"beral, que não deve ser confundido com o 
ano par.t tentar neutralizar essa grande ameaça. A Rússia, seqriiosa neoliberalismo, náda obstante a vocação h"beJ:al dos poderosos 
de restabelecer a magnitude do império soviéticO desmoronado, é, aliados representados pelo seu expoem.e maior, qae é o _Senador 
pois, presa fãcil de quem llie proponha a restaw:ação da ~- Marco Maciel, Vice-Presidenle eleito, disclpulo de Griy SOIIDaD. 
cia como supell)otência -mündial e Die restitua a auto..estima penii· Desta Casa, da qual me despeço após três mandatos que 
da. - tanto emiquecernm a minha vida espiritual, debates hão de ser tra· 

Ademais, o Sr. ZhirinoVski, em entrevista. nos Estados Uni- vados como_ nos anos 7~. qu~do as teses ~cionais prevale
dos~ reinventa o determinismo geogtáfico; que foi a tese de- Zbig- ciãm -sobi:e outras, naturalmente m~ncn:es._ O Plano Real.. sem as 
niew Brzezinski, segundo a qual, no que nos tange, seríamos área enrendas ç_onstityci9na,is que lhe _são imprescindíveis, comO -o
de influência exclusiva dos EStados Unidos. Perguntado sobre o_ Ajuste Fiscal, a Reforma Tributária, a Refonna da Previdência So
papel da América Latina, o polêmico russo respondeu que "deve cial e a Refonna do Papel do Estado, correrá risco e com ele a es
haver um eixo Norte-Sul, a América Latina com o$ EStados nni- tabilidade Social e politica. 
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As velhas criticas ao regime atitoritáiiri ao qual servi, pelo 
bem da causa em que a.creditei e Irunc3. reiiCgU.ei,. em que pesem os 
seus erros, já não têm sentido. Afmal, desde as eleições· de 82, 
quando as OPJsições conquistaram o GoVeinO dos Estados princi-

amam dar conselhos, quero lembrar aos futuros governantes esta 
passagem de Cbateaubriand, o clásSicO -:franCêS:- ---- --- - --

pais, representando mais de 80% do PIB nacional, o que levou o __ 
saudoso Dr. T3liCJ:'edo Neves a ironiciãmente dizer que o meu parti-

Receia-se sobretudo a influência dos subaltemos, 
que se iní!ltrun nos govemos. Um homem de Estado 
deve precaver-se contra os talentos medíocres, que to
mam as in:it.ações de seu amor:.própríO pelos interesses 
superiores da sociedade, as suas pretensões pessoais por 
princípios respeitáveis, e a inveja pela política. 

do era ''um partido nordestino", já que só vencera no N<?Ideste, 
desde 82. repito, que as oj>osiç.Oes a 64 já tiveram todas as condi-
ções para mostlar que são eficienteS como gõvefuant.es. Ou quase 
todas as condições, já que em 82 llies faltava a conquista da Presi
dência da República. Tiveram-na eni 85, eleito que foi pelo tão 
atacado COlégio Eleitoral, aquele que "sendo, não chegou a ser'', 

· para lembrar os versos do poeta. 
Quando os goVerii6s dos geneta.is, associados aos tecnocra

tas, como Delfim, Roberto Campos, Simonsen e João Paulo dos 
Reis Veloso, puseram-nos no oitavo lugar no rank das economias 
capitalistas, e no nono em todo o mundo, gritava-se que se tratava 
de um desenvolvimento selvagem, como acaba de recordar o ter

Que Deus, em quem já C:re:--ioS qUase iOdOs.- gãaide os go
venian.tes futuros desses subalternos. São os meus votos. 

O Sr. EsperidiãO Amio - Permita:.nle V. Ex• um aparte. 
nobre Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com pr.!Zci-, reabrO o 
discurso para ouvir V. Ex•, nobre Senador Esperidião Amin.. 
__ O Sr. Esperidião Amio - Evidentemente eu não poderia 
ter a pretensãO de interromper as colocações de V. Ex•. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Agradeço IDllito a V. 
mo o Senador Femando Henrique Cardoso, uma espécie de genti- Ex•. 
Ihomem no trato afável, mas que não chega a esconder o critico O Sr. Esperidião A mio - Mas, tendo ouvido atentamente o 

pronunciamento de V. Ex•. nãO ~. Da condição de seu compa
nheiro e-diScipulo de muitas jomadas políticas., e, acima de tudo, 
de toda uma trajetória. de uma postnxa politica, de uma atitude po
litica, petder a oportunidade de registrar, conforme jã ftz anterior
mente, que, neste rol de afmidades, incluo a circunstância, que já 
vai comprometedora pára miof-e para V. Ex•, de ter sido seu afi
lhado de fonnatm:a hã quase 24 anos. Sempre foi co~ 
para V. Ex•, agora começa a fiCar comprometedora para mim. pelo 
decurso do tempo. 

severo do passado recente, a gritar, como há poucos dias, "que o 
Bmsil cansou de gestão irresponsável e de incompeténcia'', Pois 
que venham a responsabilidade e a competência. 

Fernando Henrique Cardoso chega ao poder com a ex
cepcional oportunidade de estimular a continuidade de um pro
jeto econômico por ele mesmo iniciado.. Um fato que não aCOn
teceu durante o período dos governos autoritários, apesar das 
aparências contrárias. Herda grande soma de divisas aCUmula
das, privilégio que, segundo o ex-Presidente Samey. lhe faltou 
para fazer vitorioso o Plano Cruzado. Tem trânsito pessoal e 
apoio internaciOnais. Goza do amparo da Intelligentsia. O con
trole da dívida externa está sob calmaria. Os quartéis mantêm
se em ordem, e excepcionalmente saem -da rotina para tentar 
restabelecê-la, como ocorre no Rio de Janeiro. Perspectiva polí
tica realista aponta para cómoda maioria no COngresSO. Haveria 
direito ao fracasso? - - -

Dizia-se; hã um quarto de século, que tínhamos mn modelo 
desenvolvimentista perverso, que mostrava a sua perversidade em 
uma distribUição de renda -cruel. por"texrivelrit.ente injusta. Repetia
se Marx, que aprendera com Ricaxdo, ao proclamar que "os ricos 
ficaram m.áis ricOs e· oS pobres mais pobres". Pois há doze anos es
tamos à especi. de que as gestões estaduais e a federal. as domina
das por esquerdistas, promovam o Bem Conmm, modiftqUem 
drasticamente o perfil da distni:mição de rendã, em -ravor dos" mais 
pobres, façam crescer o emprego e o salário, ac::abem com a repe· 
tência e a evasão crônicas na educação puôlica, as :filaS gigantes
cas na Previdência Social, a deficiência dr.unática da saúde públi
ca, e façam o favor de restaUrar o que lhes foi entregue ao fim de 
84: as telecomunicações primOrosas, as rOOoVias que permitiam o 
tráfego cômodo e tranqililo, de Belém a Jaguariío, pelo asfalto, e 
do Nordeste aos conf:tns da Amazônia, em qualquer dia do_ ano, e 
os telefones sem a irritante exclamação: "Caiu a linha". E, last hut 
nct least, que restabeleça a ordem neste sofrido PaíS, dominado 
pela violênciã nos cãtiiPos e nas Cidades. 

Expectador distànte, mas ainda engajado, estarei torcendo 
pelo êxito do govemo da centro-esquerda, até porque tenho muita 
simpatia pelos p6s-:Ólaxxistas e por todos os que, lúcidos e práticos, 
trocaram a utopia, qua:p.do tantos moneram. ou mataram, pelo rea
lismo político do mundo que mudou. São OS DieriS Votos de_cida
d;ão e de coronel já refori:nado do Exército,_ tígJ.lo que, este sim, me 
acompanhará até a sepultura, ao lado da mulher que tanto amei e 
quejâsefoibáSete-anõs. -

Final.m.ente, com.o nãO poderiã deiXai" di ser, ·pois os velhos 

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex• não é nada ava-
rento em colocar esse comprometimento. - _ 

O Sr. Esperidião Amin- Então. por todas essas razões, 
pela ciral:Jlstância de ser o Presidente do Partido que V. Ex• tanto 
orgUlha com sua presen~ com o seu ministério, com a sUã. vida 
politica, eu não poderia deixar transitar o tempo do seu pronuncia
mento sem.' uma observação, que, fonnalmente, tem que ser cha
mada de aparte. A primeira parte dessa observação é uma adver
tência para todos nós. Há apenas uma semana, realizava-se o se
gundo turno da eleição deste ano. Hoje. às !7h, estar.l completan
do uma semana do témrlno dá- votação do segundo tomo. É evi
dente que aqueles que participamos direta ou indirelamente do se
~ndo tmno da eleição, ainâa temos, neste momento, abertas as fe
ridas eleit.or.US, por mais serena que seja a nossa avaliação. Por 
isso. a advertência que faço é a de que nenhum de n6s ainda con
segue vis!Q~. mnna avaliação ger:ai. o todo do pronunciamen
to -da eleição de 1994, quer no primeiro, quer Do segundo turno. A 
segunda obsetvação é reiterar o orgulho que temos, os seus com
panheiros de PPR, antes do PDS, antes da ARENA, por tê-lo na 
vida pública brasileira e por desejannos, acima de tudo, que desta 
vida pública V. Ex• não se- aparte, pOsto que os tãlentoS qUe Deus 
lhe deu não_ são patrimônio apenaS de Jarbas Gonçalves Passari
nho, dos seus amigos, dos sens familiares, mas da sociedade brasi
leira. Os- falentos não são propriedade pessoal Os talentos têm a 
responsabilidade contida dentro de si, a responsabilidade que nos 
fala o Evangelho de render para a sociedade. V. Ex• já rendeu mui
to. E vai render ao povo brasileiro com ensinamentos e com a coe
rência do exemplo, que é, sem dúvida alguma, o grande apanágio 
que o verdadeiro político pode ostentar na vida pública. E como .. 
última colocação, meu caro amigo Senador Jarbas Passarinho, eu 
me orgulhei muito - é à terceira vez que uso a palavra orgulho -
quando o ouvi dizer, mais tima vez, que rião renega nenhuni de 
seus desempenhos na vida pública. Não tem por que fazê-lo. Eu só 
gostaria de repetir, nesta oportunidade, um pequeno trecho de um 
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poema que muitas vezes me inspiii: "Sou sempre aqUilo que fui/ ILÕ·Brasil é que vOltainOS -ãO tempo eni qi.ie o~m.e$9, ~Studanie de 
fui sempre aquilo que soo/ porque a vida não dilUi' O-que -a mãe-:_ ginásiO, vibrava lendo partes de polêmicas de Camilo Castello 
terra gerou." E até ínspir3.do aqui pelo meu companheiro de joma~ Branco, em que vencia 3quele que sabia inelhor insultar e não 
da, o chimarrão: ''E já estava tomando mate/ quando a pátria ama~ aquele que melhor sabia-defender seus poD.tos ciC viSta. 
nheceu." A respeito de V. Ex•, eu acrescentaria:. a sua vida pública Por cutro ~do, já citei aqui um dos autores da minha prefe
é patrim8nio de todos nós,. seus amigos, e é patrimônio- dos seus rência, Raymond Aron. quando ele diz que o polêmico aos 25 
adversários também; é patrim.ôJiio da sociedade br.tsileiia. E. do anos de idade é admixâvel. aos 45 é tolerável e depois do& 50 é 
seu pronunciamento, das sUas colocações de boje, extraio uma UI- verdadeiramente execrável. Infelizm~~ t~~ _a_ v~á polêmi
tima parte de uma grande lição: a vida não nos vai eriSinar tudo ca e cheg..H~i na idade- dos execráveis~ Mas ainda assim, ainda que 
num momento s~ mas o-conjunto dos momentos- momentos de _eu venha a deixar aqui o que nunca deixara antes,. pe1a minha -pas
vitória, mOmentos de insucesso- é que coitsegue temperar·o cará- sãgem na-êPido oiçam enio. _OOlegis desavindo-s comigo, que an
ter do homem. E o caráter do homem é patrimônio de todos aque- tes eu não tivera em qualquei _parte de minha vida por aqui, ainda 
les que militam com o mesmo objetivo, ainda que seguindo outros aSsim rião te;uho arreptffidimentos. Não por vaidade, nem por obsti
critérios, cutros partidos, militando em outras facções. O momento nação, não tenho arrependimentos talvez senão daquilo que não 
que inspirc~i o pronunciamento- de V. Ex.• é um momentO grandio- pude fazere não daquilo que fiz. - -
so da sua vida. é um momento gtandioso da nos~a vida, que tive- De modo que, meu caro amigo, meu prezado afilhado do 
mos oportunidade de ouvi-lo. E há de se petpetuar pela repercus- início dos anos 70 e qUe VaJ ficar aqui quã.tro -anos trazendo para: 
são que, inegavelmente, terá, para advertir, orientar e ensinar a lo- este Plenário o brllb.O da sua inteligência, a rapidez do-seu raciocí
dos os que queremos um Brasil melhor, como V._ Ex• sonha e nio, o perigo dos seus a~s,,_é em V. E~•_que confi() para que a 
cam.o V. Ex~ ajudou -~é aqui, e Vai continuar ajudando a c:onstruir. nossa presença esteja aqui, se não petpetuada, pelo menos manti
Agradeço acima de tudo pela oportunidade de participar deste mo- · da_ Não a perpetuamos, JlO!'lUe mudaiam as regras do Senado des
mente grandioso da sua vida e deste momento importante da nossa de o império, e não somos IIiais vítalícioS. MaS que V. Ex• fiqUe 
vida. aqui com a palavra de agradecimento de seu colega de Partjdo e 

O SR- JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado, meu seu admiJ:ador. Eu lhe sou muito grato pelas palavras que proferiu. 
prezado amigo e Presidente Esperidião Amin- Suponho que esta O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex11 rim aparte? 
não deve ser a lÍ!tima aparição miiilianesta tribuna, que, por tantos O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço oom muito praZer 
anos, ocupei na defesa daquilo que sempre entendi que era justo onobreSenadorJutahy Magalhães. 
fazer, independentemente dos erros que pudessem ser praticados, O Sr. Jutahy Magalhães- Primeiro quero pedir desculpas, 
como são naturais em qualquer pessoa humana. Também não farei porque estou me atrevendo a deslustrãr 6- pronunciameitto de V. 
nenhum tipo de pronunciamento a respeito do resultado malogrado Ex•. 
das eleições no Estado do Pará- E guardo uma lembrança de um O SR- JARBAS PASSARINHO -Absolutamente, não_ · 
extnordinário homem público que foi Djalma Marioho, uma espé~ O Sr. Juta.hy Magalhães - V. Ex• ê ulriã ·das admirações 
cie de nume tutelar deste Congresso. Quando lhe perguntaram por que tenho na minha vida p:íblica. Um ga1axrlão que trago até hoje é 
que fora de:rrotaclo, ele jocosamente respondeu:-."Enquanto o meu ter sido seu Vice-Líder no PDS. Quarido muita gente prOcura es
adversãrio ganhava na Capital, eu perdia no inteíi.ot''. quecer o passado, eu não esqueço. Se tive· u:rila evolução política, 

Então, não darei explicações, porque elas me cheiram muito nnnca foi para chegar ao poder, mas para .sait do poder, e apenas 
a velório. Mas acredito que tenho, como V. Ex• salientou, e me dentro daquilo que a vida às vezes nos leva a mudar de opinião. 
permita aceitar isso~ uma biograf":ta. E essa biografia es~ em CErr- Mas sem nunca ter esquecido que fui seu VíCe:liderado e aqui de-
tos pontos da Hist6ria do País, cOincidindo com o Pais. E as pes- fendendo- causas nas quais acrediiávamos .. Em várias vezes. tenho 
soas podem e devem ser julgadas. RejubP,o-m~ pelo julgamento citado co~ exemplo, aqui no Senado, lamentando _que não :mais 
que tenho dos meus Pares e pelo julgameDlo que tenho tido do OCOll'3Dl os debates entre V. Ex• e o-Senador Paulo Brossard, figo
povo. tas ímpares do Parlamento, pessoas que- pude admirar, com as 

Ainda há poucos dias, repetiu-Se na minha vida fato de um quais muitO -aprendi. De longe aplaudia - às vezes, sem me atrever 
instante Poloroso dela. ReéeDtemente, levei minha in:nã. maiS v e- a aparteãr- os debates que opoSiÇão e goVerno inanfutham, eduCa
lha. que é .m..inha madrinha, para fazer uma restauiação de C:inirgía- - daniente, neste Senado. O debate desapareceu. Ho~ iemos mon6-
em Goiânia, numa clinica de olhos que é diferenciada- creio até logos; quando a oposiçã'? fala. o Govemt? cala-se; qu~ o Go
na AmériCa Latina- com o Dr. Marcos Ávila. entre oUtros. Quan- vemo fala, a oposição cãla-se. Espero que um dia- já que vêm 
do lhe perguntei depois qual seria a m1nba dívida em relação ao tantas figuras eminentes para este Senado-, sem o espírito polê
que ele havia feito, porque eu não podia pagar a delicadeza e a ra- mico,-mas com educaçãO, os debates voheni. Como -Parlamentar, 
pidez com que me atendeu. ele apenas me respondeu: "Nada o se- V. Ex-' ilustrou a política brasileira. Deus queixa qrie ainda Conser-
nhoc me deve, porque o Brasil deve muito mais ao senhor.•• v e a saúde. o espírito e a disposição que mostra hoje para se man-

Se esse é um julgaiJ:Jepto _que encontro, e já ~CQtrtrei nõ- ter na política. Não tenho essa disposição, mas fico· feliz em ver 
passado, quando _da doença de minha mulher, não me deixarei aba- que pessoas como V. Ex• ainda a possuem~-V. Ex• ainda tem muito 
ter. evidentemeDte, por julgamentos que são feitos por ciro.mstân- - a dar para este Brasil. 
cias que cómandam a vida politica- O SR- JARBAS P ASSAIUNHO - Agradeço muito ao pri:~ 

Já me despedi uma vez desta Casa sem vir ao plenário, mas zado amigo Senador Jutaby Magalhães. Em primeiro lugar. porque 
como Presidente da Cisa.. -Ao Tazel' O discurso final. salientei ao sei que é um homem que jamais poderia lisonjear para ser aPenaS· 
então Senador Paulo Brossard, que hoje nos boma com ~ ~- educado. A sinceridade é uma das marcas profundas do seu caráter 
sença neste plenáriO, que também não regressava ao Senado na e da sua passagem por este Congresso. As suas palavras, portanto, 
época, que parecíaD:ios dois Parlamentares britânicos, porque pele- me comovem. 
janelo fortemente, com toda veemência como fizemos.. eu ne~ tri- Corro o risco de-f~ uma citaçã9 equivocada, coln tantos 
huna e ele naquela, nunca dirigi!nOS um aO-oútro um insulto pes- gaúchos pl"!!Sentes. Vou continuar,_ :reãimente, ~ vi4a pública, até 
soaL Infelizmente o que se nOta em grande Parte da política- atual porque acho que não devo dela me retirar, em hipótese alguma. E 
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devo tazer como parece que era o guenilheiro Joca Tavare5f,-que, 
quando lhe perguntaram: "Co;no vai, Coionel?", respondeu:- ''CoPJ, 
pouca munição e recuando." E possível que eu tenha a mesma po- -
sição no momento: COip. pouca munição e-reCuando. Mas hâ um 
momento em que se pára o recuo e se parte em ofensiva. Ficarei na 
estacada. meu prezado amigo, Senador pela Bahia, Jutahy Maga
lhães, mas, pelo menos, teDho a gratíssima satisfação de nunca: ha
ver desertado. Muito grato a V. Ex•. 

O Sr. Francisco RoDemberg - Senador, permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço V. Ex' com muito 
J'I'U"l', Senador Fr.mciSoo Rollemberg. 

O Sr. Francisco RoDembl:rg- Eminente Senador Jazbas 
Passarinho, esta Casa proporcionou-me, durante a minha passa
gem por ela, momentos excepcionais. Aqui, tive um aprendizaclo 
dos melhores e, no mais das veze~ fóí V. Ex• o meu mestre inex
cedível, pela sua posição, pela sua inteligência, pela sua cultum e 
pela sua postura de parlameurar. Eu pretendia guardar silêncio, 
porque não me julgava merecedor da honra de participar de um -
discurso em que V. Ex', com a dignidade que lhe é peculiar, vem 
reafmnar a sua própria vida. descrever os seus propósitos e dizer 
que. tendo maturado, continua a ser aquele mesmo Jarbas Passari
Dho que, na juventu~ amara uma moça, que se tomou depois sua 
esposa? partiu, e para a qual, um dia, V. Ex• retomará - isto foi 
dito no seu pronunciamento. Emocionei-me com O seu discurso, 
porque estamos vivendo tempos tem~os; voltamos àquelã. fase 
dos ataques, daqueles que insultam mais, e quem mais sabe insul
tar é o mais bem sucedido. V.Ex', ao contrário, é um homem de[
cado, cmtês - um inglês, como V. Ex• mesmo disse. Por essa ra
zão. tanto debateu com o Senador Paulo Brossard e saíram amigos 
de batalhas grandiosas.,. .ambos sem ferimentos. Senador, tenho a 
certeza de que desta. Casa ninguém se aparta.-V. -Ex· vafContiD.uar 
na vida pública, pois quem a esta Casa chega, ao pensar. em dela 
sair, leva-a oo coração; V. Ex• leva-a corisigo, como eu a.levarei 
comigo; todos os que a deixam dela não se apartam. V. Ex_& conti
nua a ser aquela figu:m querida. admirada. exemplo de homem pú
blico, que o Senado sempre há de reverenciar. De sua parte, V. Ex .. 
vai recordar pelos anos afom a sua passagem por. aqui. o Senado 
como instituição, a casa onde fez _os seus amigos, o seu ambiente 
de lr.lbalbo, com Senadores, funcionários, jornalistas, pessoas que 
fceqüentam as tnõunas e as galerias paxa nos ouvir, analisar e criti
car. V. Ex' deixa uma man:a indelével, porque foi excepcional
mente digno.- Senador, talvez eu não. merecesse partic.ipar do seu 
pronunciamento, mas sinto-me homado em tê-lo feito, com a cer
teza de que V. Ex' e eu, deixando esta Casa, dela não oos apartare
mos; ela irá, cõm tudo issO que nos cerca, que constitui a sua es
trutura funcional e a sua estrutura emcx:ional, dentro do nosso co
x:a.ção. Gostaria de transmitir e acrescentar a uD:i'discurso tão sériO, 
tão bonito, tão perl'eit~ esta me.osagem do seu mais modesto ami-
go, colega e admirador. . 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito grato, meu queri
do amigo e Senador Francisco Rollemberg. V. Ex• não deve esti
mular a própria modéstia, que lhe é tão peculiar. Aqui tambêm 
aprendi muito com V. Ex•, em nosso eolivívio. Aprendi a admirar
lhe a precisão da linguagem, a fmma justa com que se dirige, de 
um modo geral, aos colegas, e a inteligência nmltif"ariã, Uma inteli
gência que é do médico, do advogado, dos cimios que V. Ex' fez e 
concluiu. 

Como bem salientava há pouco o Senador Jutahy Magalhã
es, aqui já não se realizavam os grnndes debates do passado, talvez 
até pelas chcunstâncias; já não havia aquilo que chamavam de di
tadura, ao que eu. em represália jocosa, dizia: 'Não é bem uma di
tadura, mas um suave regime autoritário." Talvez aquilo justificas-

-se_~ discmsos da época. Depo~ veio mn pouco de~ que 
nos levou aos monólogos a que se referiu o Senacior Jutab;'"hh&a-
lhães. · 

De v. ma também levarei uma imagem que será pem:IBD.en
te: a do homem correto, a do homem que, às vezes, pode ser julga
do equivocadamente pela sua _pertinácia numa deterininada dire
ção. mas que recebe, de minha parte, o que eu dou a poucos: a ad
miração e o respeito. -

O Sr. Garibaldi Alves Filbo - Senador Jazbas Passarinho, 
permite-me V .Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - cOm muito J'I'IUl', 
ouço o meu ilustre colega e GoVerilador eleito do Rio Grande do 
Norte, Senador Garibaldi Alves Filbo. 

O Sr. Garibaldi Alves Filbo-- Senador Jarnas Passarinho, 
eSta é mais umà oporturiidade que !eiJho de dar o testelllllllho da 
minha admiração pela figura de V. Ex' e o que representa para a 
vida pública de nosso País. Tenho apenas palavras de admiração e, 
c!iria mais, até de gratidão a V. Ex', pelas lições que recebi, não 
apenas neste plenário, maSY sobretudo, naquele que foi O da CPI do 
Oiçamento. Foi lá, Senador Jazbas Passarinho, que tive a oportuni
dade de conhecer melhor a gr.mdeza, a dignidade, a inteligêDCÍa de 
V. Ex•~ toW;ts essas qualidades que amamentam a sua vida de ho
mem público. Sinto, apenas,' que as umas do Pará- como afnmou 
o Presidente el~ito, Femaudo Henrique C~ - tenham sido 
cruéis; se é quéV •. Ex• está encar.mdo dessa maneira o pleito na
quele~Estado- o que, realmente, não parece, tal a tianqüilidade, a 
sobr.mceria, a dignidade como V. Ex' fala a respeito do pleito de 3 
de outubro. Só Jameuto tor perdido a companhia do professor no 
foro dos futuros go.emadores; de ter perdido a oportunidade de 
conviver mais·com V. Ex•. Mas o convite (pie fiz a V •. Ex·-- pai-a 
me visitar no Rio Gnmde do Norte, está de pé. Esper6, realmente, 
que V. Ex' tenha a opot1nnidade de visitar o meu Estado, pois faço 
questão absoluta de dizer, tant<> aqui ~quanto no Rio Glande do 
Norte, com a mesma autenticidade do meu sentimento, o quanto 
aprendi com V~ Ex•. Era esse o testemunho que desejava trazer 
neste momento em que V. Ex .. se pronuncia da tnõuna do Senado 
Fedezal. Muito obrigado. 

. ~,o SR. JARBAS PASSARINHO - Clia, Senador, quem 
agradece sou eu e não apenas por uma questão de polidez pessoal 
Talvez constranja V. Ex• ~ m~to, po:tqae é provável 4Jle ai~ 
guns dos ilustres Senadores presentes-não saibam exatamente o 
que eu sei a respeito da famHia Alves, a respeito de _uma fãmília 
que a minha Revohlção, como eu a chamava, atingiu no passado. 
No entmto, o que acabo~de ver aqui é ufua demons!Iaçio admiiii
vel deumhomemquenão me surpreende, pocquejáoconheciado 
trato nesta Casa e que colocou os ressentimentos que pudessem ter 
havido por questões políticas de lado e fez, segundo ele, o julga
mento que lhe parece correto e honesto a respeito _de um compa
nheiro de trabalho. ISso talvez tenha me faltado lá no meu Estado. 

Mas eu Cumpri o prop6sitÔ, Senador Gaiiba!di Alves Filho, 
de não vir para esta tribuna rCpeti:r o que eu 00\rl aquL no passado. 
ou seja, Parlamentares que, ao deixarem o Senado, falavam sobre 
sua própria derrota e depois recebiam muitas homenagens. Isso é 
muito doloroso! Estou com essa sobranceria a que V. Ex• se refe
riu. Eu sabia que o preço' que eu deveria pagar para chegar ao Go

-vemo do Estado do Pará, do pont<> de vista pessoal, em extrema
mente penoso para mim. Cedi às circunstâncias; cedi para cumprir 
uma missão e ela fói Cumpiida em part~ Mas eu sabia que apartar
me agaa da minha famíl:ia. dos meus fllhos, dos meus geDros, de 
mioha nora, de meus quatorze netos era um preço extremamente 
alto para que eu fosse go.emar o Estado do !'ará. . 

Ainda assim, aceitei essã poSsibilidãde. Acrediteí mirita 
aliança imbatível que somava, no Pará, os dois maiS poderosos 
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Partidos políticos: o PMDB e o PPR. E a prova de que eles são tão 
poderosos é que as eleições de 3 de outubro, ao se encen-arem. 
mostravam que o Senador mais vota{io do Pará fOi Jáder Barbalho, 
que vai assumir a minha cadeira. Dos 15 Deputados Federais e 
mais dois do PT, que são 17; dos 15, a minha coligação fez 11 e a 
coligação de oposição fez 4. Dos 41 Deputados Estaduais, a minha 
coligação fez '2:1, e a coligação oposta fez LO; e 4 são do PT. En
tão, isso ri:tosb:a como realmente esSa coligação era imbativ-el-

Mas as ciromst!lmcias do tipo, da natureza da eleição casa
da. a abstenção c, sobretudo, os votos em branco provaram que 
talvez tenhamos de pensar ou repensar a questão eleitOral fio País. 

Da mesma maneira, detem:Unadas divulgações de pesquisas 
podem influir grandemente. Admitamos que a pesquisa não seja -
mais venladeiia, o que pode acontecer, já que há no Poder Execu
tivo-e no Legislativo pessoas desonestas- alguns até puiúm.OS. Por 
que Dão haveria entre aqueles que fazem coleta de c1a.dQs nas pes
quisas? Muitas vezes, uma pesquisa pOde induzir a uma determi
nada decisão'- ela é conseqüência de uma: causa malévola -, mas 
acaba sendo uma causa que vai legitimar algo que fói feitO erro
neamente antes e de propósito. Elas, muitas vezes, afmnam coiSas 
absolutamente equivocadas; provam que não estão certas, inClUSi
ve no atacado, como dizem agota. Então, essa maciça divulgação 
das instituições de pesquisas é algo que talvez mereça a nossa 
atenção. -

Não ia eu fazer um discurso, e os poucos que me ouviram 
verifl.C3Iãm que o"l:neu discurso visava fazer, num panorama mun
dial. que vejo com preocupação a inserção do Govemo do Brasil 
Da figura do Sr. Femando Henrique Cardoso. N"ao sabia que S. Ex' 
havia afinnado que as umas foram cruéis no Pará. Não o foxam. 
Creio que cumpri minha missão. No que me resta de vitalidade -
espero que ainda seja o bastante -, estou pronto para continuar a 
mUili.a vida, na minha vida política. iticlusive. 

O Globo, Da edição de hoje, publicou, para mna certa sur
presa Drinha, uma boutade que flZ ontem no corredor. Quando me 
parguntaiam se eu ia continuar na política, eu disse: "Olha, a pro. 
rima eleição é para prefeito, fica longe. Mas se houvesse para ve
reador em Brasília, eu ia me candidatar11

• Isso poxque V alécy Gis
card dEstaing, ao deixar a Presidência da Fomça, foi Vereador em 
Paris. Então, fJ.Z apanas uma coxrelação. Essa minha posição é, 
Iialmente, de admitir que não tenhã inais cabimento ter passado 
28 anos no Exército, onde servi com o maior entn~iasmo, e 30 ua 
vida pliblica. de que não tenho do que me envergODbar, e pudesse 
eu, agora, ter aquele doloroso papel dos aposentados, que vivem 
escrevendo cartas aos leitOres dos jomais e~ das revistas de circula
ção nacional. 

Vou continuar na luta e vou aceitar o convite de V. Ex•
para mim será unia honra. Será uma homa ir ao Rio Grande do 
Norte, onde deixei algumas marcas, especialmente como M:inistro 
da Educação, para abraçar V. Ex'. Agrndeço seu convite reifuido 
e, certamente, irei para aquela praia; a que V. Ex• se referiu, comer 
aquele camarão que V. Ex• faz questão de dizer é um dos melhores 
do Bxasil, para tristeza do meu amigo Esperidião Amin, que penSa 
que o mellior está em Santa Catarina. 

O Sr.Rona.n Tito-Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. JARBAS PASSARINHO- Com-mriifo p111Z0r, no-

breSenadorRonanTito. - - -- -- --

0 Sr. Ronan Tito -Nobre Senador Jarllas Passarinho, V. 
Ex• fazia parte de uma coligação em que meu pãrtido se encontra
va - ou se encontra - comprometido. Dada _a nossa amizade. o 
nosso relacionamemo e também o nosso comprometimento políti
co, sabe V. Ex' que fiquei daqui tmt:endo. N'"ao podia fazer mais. 
Tive medo de fazer mais e prejudicá-lo, e a intenção era sempre de 
ajudar. Penso que a pugna política é extraordinária. Dessa vez me 

acovardei. -não disputei por medo de ganhar. Devo dizer a V. Ex-: 
por medo de ganhar. Sinto-me bastante frustrado no momento em 
que lutei na Assemblé~ Nacional ConstitUinte para ver aprovada a 
emenda que levou o n° 3 das Disposições Gerais e Transitórias, 
que era a reVisão da Carta ConstituciOnal por maioria absoluta. O 
nosso Brasil, para inserir-se definitivamente nesse mercado eX

-~o _que estã ai, neSse momento_.. tem necessfcla.de de adap
tar-se. se_outras razões nãõ bOQ.vesse. teriamós~- inclusive, a noVi
dade que aconteceu depois da queda do muro de Berlim. É -verda
de que a esquerda já estava no sofá do analista quando o muro caiu 
ein ci.rita da esquenia, mas a verdade é que caiU, ruiu, e fomos ver 
ó qUe aconteceu, o que havia do lado de lá. Vejamos como pode 
este País se inserir, eSte Pã.íS que já foi 2% -do PIB llllllldiai- hoje 
todo o MERCOSUL não Chega a 2%,do PIB mundial- e, por falta 
de apareJhamentos jurldicos e constitucionãis, estamos - desculpe 
a comparação- crescendo feito"i·abo -de cavalo, principalmente em 
relação às grandes nações. Sei que V. Ex"' não é homem de vestir o 
pijiima, como eu também não sou; não vou vestir o pijama. Estarei 

-à disposição do meu partido, e V. Ex' estan\ à disposição do seu. 
Aiist6teleS-nos dermiu:· somôs an.imáiS-políticos. E vamos: cónti
noar assim. com oii -sem Diandato. V. Ex"', com mandato ou· sem 
ma.odato, pode dar UDl3 contribuição extraordinária ã.O nosSo País 
neste momento, no fmdar deste segundo milênio, já qtie o terceiro 
está. à vista. Os grandes consultores mundiais eStão dizendo -que o 
teiceiro milênio é do ABC: Austrália, BraSil e China. Se nós não 
nos apareJhannos, vamos perder, novamente, o trem da hist6rfu.. 
Sei que V. Ex• pode dar uma extraordinária contribuição. e ã recei
ta todos nós sabemos. É a cqnstrução do Estado democrático, as
sunto que V. Er feriu eri paSsant. Se não tivermos uma Lei Elei
lo!:a! adequada que possa estampar a vontade popular, seci sempre 
um sim.ulacro de democracia, nunca será a Vontade popular. Há 
poucos dias, lendo algumas coisas do passado, .deparei-me com 
uma frase de Einstein, que, meditalldo sobre os perigos da huma
nidade, em certo momento, disse: ''Dois perigos iioeaçain-a huma
nidade: a bomba atômica. e a cadeia de televisão. Se eu pudesse 
destruir uma, destmiria a bomba atômica". V. Ex"' já pensoo em 
cadeia de televisão somada às pasquisas para ntanipular a boa-fé 
pública? Não.sei se V. Ex• já teve essé tipo de inte:tpelação ~_já 
tive): ''Mas V. Ex• não acredita nas· pesquisas? A pesquisa mos
tra." Lembrei-me de quando criança. estudando catecismo, o meu 
catequista ri:J.e perguntar:- ''Você não aCredita- em Deus?". Eu fico 
apavorado diante da imprensa, que temo. en.Oimemente, principal
mente neste País, e respondo que acredito, sim, Da pesquisa. Te
mos que acreditar na democra.cia, na vontade popular, sem ila
quear a boa-fé pública; !amã-Ia tnmsparente; para que possamos, 
verdadeiramente. ter não aqui, não s6 no Congresso Nacional, mas 
também. nos palácios de govemos, pessoas que representem de 
fato a intenção do cidadão. Peço desculpas, porque me alonguei 
neste meu aparte, mas quero dizer que, fX'I" outro lado, sinto nmito 
prazer de ter V. Ex• novamente aqui no plenário.-V. Ex• é como o 
sol: clareia. este plenário, sempre noS tr.lz alegria, sempre nos traz 
luz aos assuntos desta tena querida, que está tão __ carente. Muito 
obrigado a V.&•. _ _ _ _ _ _ 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito grato, Senador 
Ronan Tito. V. Ex"' exagera, provavelmente, quando se refere a 
mim, e exagera, diminuindo-se, quando se refere a si. 

Lembro-me que aqui o noss_o contato - _eu s6 o conhecia 
praticamente de vista, quando V.Ex'era DeJ'ltad<>oeu_S_enador
fortaleceu uma amizade. V. Ex', Líder do PMDB, e eu, Líder do 
PDS e, na ocasião, mantfuhamos senipre Um entendimento, àlém 
-<le cordial, muito con-eto -- pemlit.a-me a expressãO no que fu.e 
cabe -, porque tudo aquilo-que combinávamos nós cumpríamos ri
gorosamente. De maneü:a que para mim V. Ex• foi um líder, um lí-
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der de partido, como foi. e a eSse -j>arlido serviu, servi.rldo ao Bra- tãrio. -
sil. Agradeço as palavras de V. Exa. e lembro-me das _nossas tertú- É lido o seguinte 
lias nas sextas-feini..s. Éramos poucos os que ficãvamos ~i. e 
muitas vezes até, provocado por V. Ex•, tratávamoS de aígumas REQUERIMENTON'857,DE1994 
matérias relevantes, que poupavam os ouvidos dos nossos colegas Senhor Presidente, 
que nas sextas-feiras aqui não estavam.' porque ãcliávamos qiie na- ReqUeiro ·nOs-termOS do_~ ~9. j>a.rágrafo 2c di Con.Stitui-
quelas circunstâncias llnhamos mais temp() para debater. Era um ção Federal e do Ar!. 216 do regimento Intemo ds Casa, sejain so
debate completamente diferente desse debate da televisão,_com um licitadas ao senhor Ministro da Marinha , Almirante IVAN SIL-
minuto para responder, três miD.utõs para aQuifO, Ieplica, tréJ>lica, VEIR.A SERPA, as seguintes informações rnferentes à Mensagem 
em que as pessoas não têl:n oportunidade de desenvolver~- próprio D

0 346/994. destiriãda a fmanciar o_- fOmecizriemo :de Sistemas e 
raciocínio. AqUi, não. Eu Ievo também daqUI~ dessas saudades da Equipamentos para õ Projeto de Modernização das Fragatas Clas-
Casa, a saudade pessoal de V. Exa. Muito obrigado. se Niter6i: 

O Sr. Jacques Silva - Sensdor Jarbas Passarinho, V. Ex• 1) Encaminhar a esta Casa as justificativas legais para adis-
me concede um aparte? pensa de licitação das operações a serem realizadas pelo Projeto de 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer. Moderui:iaçã0dai"t7ragatas Classe Niletói; ~ ~~ 
O Sr~ Jacques Süva- Senador Jarbas Passarinho, estudan- 2) InfotlJlai a maneira como foifeita-a_contratação da fnma 

te aqui em Brãsília~ na década de 70, mUitas vezes vim a está fnõu- ESCA - Engerihaiia de_ Sistemas-de _Controle de Automação S/A,
na assistir aos brilhantes debates de V. Ex• com o ilustre Senador como interveniente-da operação ae aqiliSiÇãO dos sis~ e equi
Paulo Brossazd, que, coincidentemente, se encontrn aqui ne"ste pie- pamentos para o PrcijetO de Modernização de Fragatas Classe Ni-
nário, a- quem rendo as minhas homenagens. Nixon falou com ter6i; -- - - -
muita propriedade: "O homem não se acaba quando é derrotado; 3)Qual o valor expedido na contrn.taçãó da ESCA~ cõlno in-
acaba quando desiste." Tenho certeza que V. Ex• não é homem de terveniente na operação eril causa? -
desistir e, logo, logo, es~ aqui de volta. _ _ __ Justificação 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito grnto pelo oti
mismo de V. Ex• e sobretudo pela expressão tão carinhosa para co- ~ O Senhor Presidente ds República encaminhou ao Senado 
migo. · ~ ~~ ~ - ~ Federal a Mensagem n' 346/94, pela qual solicita autorização pài-a 

Agradeço a V. Ex• e agradeço à Mesa pelo tempo que nos contratação de operação-de crédito ex temo uo valor de US$ 
proporcionou. ~ ~ 160,217,8!8.00 (oeuti> e sessenta -milhões, duzentos e de:zeSsete 

Encerro. Sr. PreSidente, cli.Zerido -que- ainda- não se trata da mil, oitocentos e dezoito dólares norte-americanos) para f:tnaDciar 
minha despedida, provavelmente. Eu afu.da pretendo cumprir o o fornecimento de sistemas e eqUipamentos pam o Projeto de 
meu mandato até o último dia que a Constituição me permite cum- - Modernização das Fragatas Classe Niterói, da Marinha. 
prir. MaS desde já antecipo agtadecimentiiios ilUstres e caros co- P3!'3: que o Senado Federal possa melhor se posicionar a 
legas que falaram a meu respeito. O nosso ilus~e S_enador pÕr respeito do assunto toma-se necessário O esclarecimento das ques
Goiás. quaDdo falou sobre derrota, fez-me lembrar de uma frase de tões aqui levantadas. 
Tancredo Neves quando eu não tinha exj)erimentado nenhuma, e Sã.Ia das Sessões, 22 de novembro _de_l994.- Senador Moi· 
ele me dizia: ''Passarinho, neohum homem político é completo sés Abrão. ---- _-
quando não sofre uma derrota pelo menos." Muito obrigado a v. O Sir. ~PRESIDENTE (Humberto Lticeua) - O reirueri-
Ex-s. mente lido será despachado à Mesa para decisão, nos tennos do 

Eia o que tinha a dizer. Sr. PreSidCnte: (ivfuiio bem! Pàtinas. inciso ill do art. 216 do Regimento Interno. 
O oxador é cumprimentado.) - - SQbre a mesa, requeri.i:nentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se~ 

Durante o discurso- do Sr. Jarbas Pas.sarinhc, o 
Sr. Chagas Rodrigues, ] 0 llice-Presidente, tfeixa a ca
deira da presidência, qzie é ocupada pelo Sr. Nahor Jú-
nior,2"Secretário. -- - -- -- · 

Durante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho, o 
Sr. Nabor Júnior, 2" Secretário~ deixa a cadeira da pre-· 
sidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, r Se
cretário. 

Durante o discurso do Sr. lãrbas Pitssarinlw, o 
Sr. Júlio Campos, 1" Secretário dtixa a cãi:leira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Hwnberto Lucena, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
associa-se às manifestações que o Plenário fez ao nobre Senador 
Jazbas Passarinbo?-numajusta homenage~ à sua_trajet6:ria-de ho
mem público e sobrelndo de Senador ds República, eua!tecendo, 
neste momento, os grandes serviços prestados por S. Ex-.. ao P3ís. 

Concedo a palavra acY nobre Senador Jutahy Magalhães. 
(Pausa) 

S. Ex• desiste da palavra. 
Sobre a mesa, requerimento que será IiOo pelo Sr. 1° Secre-

cretário. 
São lidos os seguintes. 

REQUERIMENTO N' 858, DE 1994 

Requeiro, nos temios do artigo 172, inciso I, dO-regfineó.tO · 
Intemo,a inclusão emotdemdoDia do PLS n°95,de 1991. 

Sala dss Sessões, 22- de novembro de 1994. - Senador 
Eduardo Sapticy. ~ 

REQUERIMENTO N• 859, DE 1994 

Requeiro? nos eonos do artigo 172, inciso-I, dO Regiril.ento 
miemo, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n' 11, de 1993. 

Sala dss Sessões, 22 de novembro de • 1994. - Sénador 
Eduardo Supficy _ 

REQUERIMENTO N' 860, DE 1994 

Requeiro, nos termos do artigo 172, inCiso I, do-Regimento 
In.terilo, a inclusão en:l Ordem do Dia do PLS n° 349, de 1991. -

Sala das Sessões, 22 de novembro ·de 1994. --Senador 
Eduardo Suplicy. -

REQUERIMENTO N' 861, DE 1994 

Requeiro, nos tennos do artigo 172. inciso I, do iegim.ento 
ln temo, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n' 108, de 1993~ 
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· Sala das Sessões, 22 de novembro de 1994. - _senador. 
Eduardo Suplicy. 

REQUERIMENTO N"862, DE 1994 

Requeiro, nos termos do artigo -112. inciso I, do regimento 
Jntemo? a iriclusão em Ordem do Dia do PLS n° 43, de 199~. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1994. - Seoador 
Eduardo Suplicy. . -

O SR. PRESIDENTE (HUmberto Lu=a) - Estes requeri: 
mentos sezão publicados e incluídos em Ordem do Diã, nos texmos do 
disposto nó art. 255, inciso ll, alínea c, 3, do Regimento fntemo. 

O Sr. Humberlo Luce~ Presidente, deixa a ca
deira da presidência. que é ocupada pelo Sr. Júlio Cam
pos. r Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência ,;,_ 
cebeu do Senador Moisés Abrão, Relatqr designado em substitui
-ção à Comissão de Assuntos EconôiQjcdS. solicitiÇ,ão_ de I'etifica
ção paiciã.l da Resolução n° 61, de 1994, que au~~-a _contrata
ção de opeução xde crédito externo, no _valor ~iv~ente a cento 
e oitenta e um m:Uhões de dólares norte-americanos, junto ao Bra
zi!ian American Merchant Bank - BAMB -'"de Gruid Cayman, 
tendo em vista euo manifesto constatado no parecer de PlenáriO.-
oferecido ao Projeto de Resolução n• 84, de 1994. · 

O Sr. Rooan Tito ..:. Sr. Presidente. gostaria de obter da 
Mesa um esclarecimeto mlativ9 a ~Se e~préstimo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) --A retificação diz 
respeito meramente à compabõilização da expressão "mercado in
terno", que consta do parágrafo único do art. 1 o da Resolução n° 
61, de 1994. O âmbito exato da aquisição finaciãda e autorizada é 
o mercado externo. 

Leio trecho do parecer para V. Ex• 
.•. sendo que na qualidade de Relato!" em plenário, em 

substitUição à ComisSãOaê Assuntos Econômicos do ~ojeto de 
Resolução n° 84, que resultou da_ Resolução -61794, constato 
não haver alteração qUanto ao montant€; às CãiãcteiíStfc?s ae 
contratação do empréstimo externo. Há apenas alteração de tex
to da ementa para aquisição integral de bens e serviço·s -do mer
cado ex temo. Assim sendo. solicito retificar-de foima seguinte 
a ementa ao Projeto da Resohlção pela qual concluo o parecer 
de Plenário. - ·- · 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Pçsidente. está perfeito. Aliás, essa 
ementa é uma adequação de redação. Estou de pleno acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Perfeito. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queixam pennancer senta

dos. (Pausa.) 
-· Aprovada. . 

A Presidência tomará as providências necessárias à retií:tCà
ção aprovada. 

COMPARECEMMAISO,SSRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Almir Gabriel - Amir Lando ':""' 
Carlos Patrocínio- Eduardo Suplic_y -Joaqil.1m Beato- Jo
nas Pinheiro - José Fogaça- José Rich~- J-únia_ Marise -
Marco Maciel - Marluce Pinto ~Mauricio Corrêa --Nelson 
Wedek.in- Ney Maranhão- Pedro Simon- Rachid Saldanha 
Derzi- Raimundo Lira- Ronaldo Aragão- Valmir CamJ>e-
1~ . 

o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgotado o perio
do destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 62 Srs. S~res. 
Passa-se à 

ORDE\\1 DO DIA 
Sobre a mesa, requeriinentris_que Serão lidos pelo Sr. 1 o Se

- cretário. 
São lidos ~ aProvados os S~guintes 

.REQUERIMENTO N• 863, DE 1994 

Serhor Preside me, 
Nos termos do art. 175, alínea "d" do Regimento Intemore~ 

-queiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante 
do item. n° 42 seja submetida ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1994. - Deputado 
Jacques Silva 

REQUERIMENTO N• 864 DE 1994 

Senhor Presidente.. 
Nos termos do art. 175, alínea "d", do Regimento Jntemo, 

requeiro inversão--da ordem do Dia. a fim de que ~_matérias cons- · 
tantes dos itens o0 s 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 
45,46,47.49,50,51;53 e 54. 

Sala das Sessões, em 23 de novembro de 1994 
SenadOr Gilberto Miranda 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 42: 

.. REQUERIMENTO N" 762, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
762, de 1994, do Senador Dario Pereira. solicitando, nos 
temiOs dO art. 172, inciso I, do Regiió.entó Tnlet:no. a in
clusão em Ordem do Diã do Projeto de Lei ~ ~ n°_ 
121, de 1994 (n°2981/93, na casa de origem), que dis
ciplina a extração, industrialização, u~ização, comercia
lização e transporte do asbesto/a~o e _dos produtos 
que o contenham, bem como das fibras _naturais e artifi
ciais, de qualquer origem, utilizadas parn o mesmo f1m. 
e_ dá outras providências, cujo prazo na Comissão de 
S~iços dt: Iofra-EsUut:ura já _se aCha esgotado. 

Em votação o re:queriniento, em tumo únicO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

- tados; (Pausa.) 
- Aprovado. . _ 
- O projtiío será inclülâó na. Otdem do Dia_oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 33: 

REQUERIMENTO N" 1.302, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
1302, de 1993_, do Senador João Rocb,a, solicitando, nos 
tennos do art. 172, I, do Regimenio Intemo, a inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Seriado n° 83, de 
1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que alte
ra o an. 48 da Lei n• 4504, de 10 de novembro 1964, 
para petÜlltii a iedução do impÕsto incidente sobre ter

- ras arrendadas. 

Em votação o requerimento, em tumo único. 
Os Sr&~ Sen3.dores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Apiovado. 
o Pl"ojeto de Lei do. s~ n° 83/93 será incluído em Or

dem do Dia oportunamente, ficando prejudicado o RequerfuiciJ.to 
n"789/94. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 34: 

REQUERIMENTO N• 1.317, DE 1993 

Votação; em turno único, do Requerimento n° 
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1.3!_7, de 1993~ do Senador João Rocha, solicitando, nos ·os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-
tennos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a in- tados. (Pausa.) · - - - -
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° Aprovado. _ 
73, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, O Projeto de Lei do Senado n• 118/91 seiá incluído na Or-
que dispõe sobre isenção do Imposto-de Renda para boi- dem do Dia oportunamente. - -
sas do esllldos de médicos residentes e remuneração de O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Item 38: 

esllldantes em estágio para complementação de estudos REQUERIMENTO N' 1.335,DE1993 universitários. -- --- - -- -
Votação, em· b.lmo único; do Requerimento ·no 

Em votação o requeririrento, em rumo únloo. - 1335; de 1993, do Seru.dor JOão Rocha, solicitando, nos 
Os Sts.." Senadores que o aprovam queinun permanecer sen- tennos do art. 172, inciSO I. do Regimento Intemo, a in-

tados. (Pausa.) - - clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 
Aprovado. _ . - 388, de 1991, de aotoria do Senador Jutahy-Magalhães, 
O projeto será incluído em Ordem do Dia oportunamente. que dispõe sobre 0 relatório resumido da execução mça-
0 SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Item 35: mentária, de que IIll,ta o§ 3' do art. 165 da Constimição 

REQUERIMENTO N' 1.318, J:?E 1993 Federal. 

Votação, em tumo único, do Requerimento_n° Emvotaçãoorequerimento,emturi:J.oúniCo. --
1.318~ de 1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos Os Srs. Seoadores que o aprovam queiram pennanecer sen-
tennos do art. 172, I, do RegimeDto Interno. a inclusão tados. (Pausa.) 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 92, de Aprovado. - - - - _ _ 
1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que ahe- o Projeto de Lei do Senado n• 388191 sem incluído na Or-
m a redação do art. 15 da Lei n' 8.004, de 14 de março dem do l)ia pportuilameme. -- . _ 
de 1990, que "dispõe sobre transferencia de fiDanciii- O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Item 41: 
meDto no âmbito do Sistema Firumceiro da Habitação e REQUERIMENTO N' 681, DE 1994 
dá outras providências". 

_ Votação, em tumd- único, -do Requerimento h0 

Em votaçãO 0 requerimeníO; em tumci unícó. . 681, de 1994, do Senador Júlio Campcs, solicitando, nos 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a in-

tados. (Pausa.) - - - . -clusão em Ordem do Dia do Projeto de Resolução o' 56, 
Aprovado. de 1994, de inicfutiva da COmissão Diretom, que rntiftca 
O projeto será incluído em Ordem do Dia_oport~te. a incmporação de vantagens dos serviclo:tis dO CE-
O SR. PRESIDENTE Qúlio Caoipos)- Item 36: GRAF E PRODASEN. 

REQUERIMENTO N' 1.320, DE 1!J!I3 _ Em votação 
0 

reqierimento, em mmo .fuico. 

Votação, em tUmo úiliCci, do Requerimento no Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer :sen-
1.320, de 1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos tados. (Pausa.) 
teiDJOS do art. 172. I. do Regimento Interno. a inclusão Aprovado. --- - - - - - _ --
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 101, O Projeto de Resolução o' 56 seiá mcluído na Ordem do 
de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que Dia oportnnamente. - - - -
regulamenta o § 3' do art. 43 da Constimição, assegu- O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos) -Item 43: 
rando -o incentivo da União à recupei"ação de tenas ári-
das nas regiões de baiaa renda, e a oocperação oom os REQUERIMENTO N' 783, DE 1994 
pequenos e médios propri.jtáriõs --rurais para que suas Votação. em tum.o 'ÚiiÍco, do Requerimento n° 
glebas sejam dotadas de fontes de água e de pequena ir- 783, de 1994, do Senador Césai Dias, solicitando, nos 
rigação, e dá outras providências. tennos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a in-

Em ta - · to · tumo u~m-co - clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• vo çao o requenmen , em . 
Os srs. Senadores que 0 aprovam queiram pennanecer sen- 112, de 1993, de sua autoria, que altem o art. 19 da Lei 

o' 6.001n3, dispondo sobre o processo para a demarea-
tados. f:,'~~o. . - ção âe terrss indígenas, e dá oUtras providéncias. 

O projeto de lei será incluído em Ordem do Dia oportuna- Em votação o requerimeD.to, em tumo únicO. 
mente. O:s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Item 37: fados. (Pausa.) 

REQUERIMENTO N' 1.321, DE 1993 Aprovado. - . . . 
O Projeto de Lei do Senado o' 112/93 seiá incluído na Or-

Votação, em· tumo único, do Requerimento no dem do Dia oportunamente. 
1.321, de 1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos o SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Item 44: 
termos dct art. 172, inciSo I. do Regimento Interno, a in- - - -- - - - - -
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Sll_nado n' REQUERIMENTO N"-·792, DE 1994 
118, de 1991, de autoria do SenadorJutahy Magalhães, Votação, em rumo úoioo, do Requerimento n• 
que acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei n' 7.713, de 792, de 1994, do Senador Jutahy Magalhães, solicitan-
22dedezembro de 1988, que "altera a legislação do lm- dO; rios termos do art.l72, inciso I, do Regimento Inter-
posto de Renda e dá outras providências". no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 

Em votação o requerimento, em nimo úriicO. Senado D0 5? de 1994, de sua autoria, -que dispõe sobre a 
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responsabilidade da empresa na promoção da saúde de vra. 
seus empregados e dá outras providências. O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela onlem.) Sr. 

Em votação 0 requerimento, efu tutno~único.- -Presidente, de quem é a autoria dO projeto? -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campcs)- O projeto é de ori-

tados m ) gem da Câmar:a dos Deputados. 
• ,. ausa. - O SR. RONAN 1TfO -E as emendas, de m••;• Senadores? Aprovado. ~-

0 projeto de Lei do Senado n• 5 será incluído na Ordem do O SR. PRESIDENTE (Júlio Camj:)Os) - Ai emendas são 
Dia OpOftliilanletite~ · · · - · - da Ccmissão de Assnntos Scciais. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 45 -O SR. RONAN TITO- Obrigado. 
Sr. Presidente, não quero criar empecilhos à votação, mas 

REQUERIMENTO N• 794, DE 1994 há alguns assuntos scbre os quais eu gostaria de ser orientado par.1 

Votação,.- em tumo único, do Requerimerito no saber como votar. 
794, de 1994, do Senador Jutahy Magalhães, solicit®· O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 31 da pauta 
do, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Jnter- -do dia. Foi o primiiro a sei Citã.do. Está em suas mãOS, nobre Se
no, a iriclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do nador, par.! V. Ex' aualisar. 
Senado n• 145, de 1992, de sua autoria, que defme cri- O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, posso 
mes contia a aparação de fatoS em COmiSSão Parlameri- - apenas dar uma informação? -
tarde Inquérito e dá outzas providências. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Pois não. _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O projeto vem da Cá
Em votação o requerimento, em tutno único. -- . mara com dois arti,ioS -ãjJertas: !eferente ao aposentado maitt de 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer- sen-.. 65 an<?S: e aos -portadoreS de defJ.ciência tisica, (Jue terão desContos 

tados. (Pausa.) de 50% nos valores dos ingressos de espetáculos culturais e artísti-
Aprovado. cos. A concessão de licenÇas à promoÇão dos espet.áCW.Os artístico-
Aprovado, o Projeto-de Lei do Senado n• 145/92 será in- cu!tlmlis é cOiidicicnada nos termos da legislação lccal 

cluídona Ordem do Dia opcrtunamente. - - o SR. RONANTITO-Deacordo, Sr. Presidenre. 
O SR. PRESIDENTE (JúlioCu:npos)- Item 46: O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em votação. 

REQUERIMENTO N• 809, DE 1994 Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Votação, em tumO -único; do Requerimento- n° Aprovado. 
8051, de 1994, do Senador João Calmon, solicitando, nos Aprovado 0 substitutivo, fica prejUdicado 0 projeto. 
texmos regimentais. que, sobre o Projeto de Lei do Sena- A matéria vai à ConiissãO Díretora. 
do n• 64, de 1993, que acrescenta artigo à Lei n•7.170, 
de 14 de dezembro de 1983~ qUe "defme Os crimes con- -É o seguinte O subtitutivo aprovado: 
tra a segurança nacional, a ordem política e social, esta- EMENDA N• 1-CAS 
belece seu processo e julgamento e dá outra providên-
cias", seja ouvida, tambéni, a Ccmissão de Relações Ex- Dê-se ao artigo 1• do Projeto de Lei da Câ:mam n• 184'93 a 
teriores e Defesa Nacional. seguinte redação: 

"Art.. 1 o Os iriàiolés ~ ses~ta e cinco anos e ~ pessoas 
Emvotaçãóo:requerimento,e:oitumoúnico. portad9ras de deficiência teriio desconto de 50% (cinqiienta por 
Os Srs. Seoa.àores que o aprovam queiram permanecer sen- cento) nos valores dos ingressos em espetáculos culturais e artísti-

tados. (Pausa.) - - cos, inclusive cincinã.S, teatros-e museus, promoVidos ou de qual-
Aprovado. quer forma subsidiad~ pela União ou entidades a ela vinculadas. u 
A matéria vai ·ao exame <i'! Comissão de Relações Exterio- EMENDA N" 

2 
_ CAS 

res e Defesa NacioDal. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 31: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 184, DE 1993 

Votação, em tumo úníco; dó Projeto de Lei da 
Cámara n' 184, de 1993 (n' 1568/91, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a concessãO de desconto nos va
lores dos ingressos em espetáculos culhlrais e artísticos 
para pessoas idosas ou portadotaS de deficiência física, 
tendo 

Parecer sob n' 150, de 1994, da Ccmissão de Assuutos So
ciais, favorável com Emendas de n°s 1 e 2- CAS. qtie apresenla. 

A discussão da matéria foi eilcCmda na sessão ordinária -de 
22 de junho último. 

Passa-se à votação. 
A Presidência esclarece ao Plenário qUe as duas emendas 

apresentadas constiOJem. na verdade. um substitutiVo ao projeto. 
Em votaÇão o substitutiVo, que~tem preferência 1-egifu.Ciital. 
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlioaimpcs)- V. Ex' tem a pala-

Dê.se ao artigo 2' do ProjetO de Lei da Cáriwa n• 184/93 a 
segninte redação: 

"Art. 2° A concessão de licença para promoção de espetácu
los artístiCos e culblrais é condicionada, nos tennos da legislação 
local, à previsão de meios de estimulo à participação dos maiores 
de sessenta e cinco anos e de portadores de deficiência. mediante 
des_conto no valor dos ~g~nssos e fãcilitação d~ acesso. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júliocalnpcs)- V.Ex'temapalavra. 
- O SR. JOSAPHAT MARINHO- (PFL- BA. Pela or

dem.)- Sr. Presidente. quero declarar que me abstive de votar. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Camp<>S)'- Abstenção regis-

-trada. . . . 

Passa-se ao ltein 27; 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
arL 336, "h", do Regimento Interno) 

DiScUssão; ein turilo úillco, do Projeto de Lei da 
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Cfuna:ra n° 125, de !W4 (n° 4.468/94, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Tnõunal Superior do_ Trabalho, 
que alteia a composição e a organização inferna do Tri
bunal Regional do Tmballi.o da s• Região, com sede em 
Belém- PA, e dá outras providências. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cida~ 
dània) 

Nos termos do art. 140, alínea a, -do RegimentO InlemO, de
signo o Senador Jacques Silva para proferir parecer. 

O SR..JACQUES SILVA _(PMDB - 00. P= emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, chega·à apreciação o 
Projeto de Lei da Câmara n° 125, de 1994, de iniciativa do Tribu
nal Superior do TrabaTho, que pretende alter.tr a coinposição e a 
organização iiiteiDa do Tribunal Regional do Trabalho da_ g• Re
gião, córil sede em Be1ém-PA, além, de _de~~ _Pt'QYidêp.cias ne
cessárias à viabilização das modificações propostas. 

O Exm0 Sr. Ministro Presidente do Tribunal Superior do 
Traba.Tho, Orlando Teixeira da Costa, afuma que a proposta en
contra justificaiíva ·no~ Tatos _e drc~tâncias inforiDados pelo 8° 
Ttibtmal RegioD.al do Trabalho, nos seguinte_s_termos: "A exemplo 
do que tem oconido em outros Tribunais do Trabalho, a elevação 
do número de processos sujeitos à apreciação desta Egtégia Corte 
tem provocado maior lentidãO no seu- frâmite, comprometendo a 
prestação jurisdicional a cargo desta Regiã~-; que simpre foi co
nhecida pela eficiência e celeridade de seus trabalhos"~ 

Na Câmara dos Deputados a proposição foi aprovada na 
ConiísSão de Trabalho, de Administiação ·e serviço Pu'blico. Ten
do sido requerida a tramitação em regime de uigêncfu,- fOi levada 
ao Plenário onde também recebeu aprovação~ 

É o relatório. 

TI- Voto do Relator 

A matéria objeto_da presenté proposta inscreve-se entre as 
de iniciativa privativa dos Tribunais Supcii6res, nos termos do in-
ciso n do art. 96 da ConstituiçãO. · 

No tocame ao méiito, aanpre reSSaltar as notórias dificul
dades enfrentadas pelo Poder _lu_diciáriO riO -exercício de suas fun
ções juriSdicionais. O atraso na solução ~ ~tígios, ~~~ do 
acúmulõ- dejirocessos- 4n:ia-D:isufitiêticlã.--oo-pessoai, é fator de in
juStiça. deixando insatisfeitas as parteS que se vêem obrigadas are
correr aos magistrados para encontrar o reconhecimento de seus 
direitos. - • · 

Feitas estas considerações, opinamos peta constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do proje_tl;> ~do :e• 
no mérito, somos pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer é favo
ráveL 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do 
projeto, em tumo único. (Pausa.) . . 

Não havendo_ quem peça a pa1avra, enCerro a discussão. 
Em votação. -- ------- -

Os Srs:-senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vffi. à sanção • 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W US, DE 1994 

(N' 4A68194, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribuna!Superiõr do Trabalho) 

Altera a C()m~ção e a Org~o interna 
do Tribanal Regional do Trabalho da 8" Região, rom 
sede em BeJém .. PA, e dá óutras providências. 

o Congresso NaciOnal d.icreti: 
Art. I 0 O Tribunal Regional do Trabalho da 8" Região, com 

sede em Bêlem.-PA, tem sua composição aumelítàd.a para vinte e 
três julZes,-Sendo quinZé togados vitalícios e oito class&as tempo
rários, respeitada a paridade de ~presentação. 

Parágrafo único; Dos calgos de Juize& Íogados vitalícios 
constantes deste artigo, onze são destinados à magistra.tunt trnba
lhista de can:eira, dois â representação da Oidem dos Advogados 
do Brasil e dois à representação do Ministério Público do Traba
lho. 

Art. zo Para atender à composição a que se refere o artigo 
_anterior. são criados os seguintes cargos e funções de Juiz: 

I- sete cargos__de Juiz" Togado Vitalício, a serem prov-idos 
em consonância com o art. 115 da ConstitUição Federal; 

ll - quatro funções de Juiz Classista Temporário, sendo 
duas para representante dos empregados e duas para representante 
dos empregadores. Haverá um suplente para cada Juiz Classista _ 
Tempoiáii.o. · ---

Art. 3° O provimento dos cargos e funções de-Jüiz previsto 
no art. 2° desta lei obedecerá ao que dispõe ·a -Constituição Federal 

-e a legislação perunente. · · - · · - - · 

Art. 4° Além do Tribunal Pleno, o Tribunal Regional do 
T:rilbalho da 8• Região serã dividido" em Thnnas e terá pelo menos' 
uma Seção Especializada, respeitada a paridade da representação 
classista. _ _ _ 

-§ io-6 ~~gimerito :lp.temo.do TrlbuDal_ disporá sobre o~
mero de Turmas e Seç9e~ Especializadas, sua competência_ e fun
cioriamento, neste incluida a composição do órgão, respeitada a 
paridade da representação classlsta. _ -- -

§ 2° Na hipótese de serem criadas mais de uma Seção Espe
- cializada, apenas para uma delas ~erãO 'distiiblJ.í~os os JXOCCSSOS de 
· Diss!dio Coletivo de Datureza econômica e/ou juridica. 

§ 3° É facultado ao Juiz Presidente e ao Vice-PJ'esidente do 
Tribunal participarem dos julgamentos de DiSsídio Coletivo -de na
tureza econômica e/ou _jurlclica. Presente o Juiz Presidente, a ele 
caberá -preS:iàiiã. sessão de-julgamenti:,-. - - - -

§ 4° Os Juízes da Seção ou Seções Especializadas setão 
substituídos. nos casos previsto em lei e no Regimento Interno, 
por Juízes integrantes das Turmas, observada a paridade da repre-
sentação classista. · , 

__ Art. 5° Ficam criados os cargos ~-Assessor de Julz do -Gru
po-DlreÇão e -Assessoramento Superior, c6digo DAS-102. e os 
caigos de Diretor de Secretaria, OOdigo DAS-101, conforme espe-
cificiidos no Anexo I desta lei. _ 

- Parágrafo único. Os caigos de As~r de Juiz,, privativos 
de Bacharel em DireitO, serlio preenCbii!Os medimte livre indica-
ção dos magistrados junto aos quais forem ~rvir.- _ - · 

- Art. 6° Ficam criados no Quadro P~ente 4e Pessoal da 
Secretaria do Tribunal RegiOnal do Trabalho da 8• Região os car- . 
gos do_ Grupo-Atividade de Apoio Judiciário, conforme especifica
dos no Anexo n desta Jei, a serem providos na fonna estipulap.a na 
Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Ju:tídico Unico 
dos Servidores Civis da. União, das Autarquias e das Fundações 
Públicas Federais). 

Art. 7° As despesas deconentes da _aplicação desta lei corre
tão por conta das dotações orçamentárias próprias da Justiça do 
Trabalho. · - · 
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Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publica,ção. 
Art. 9° Revogam~se as disposições em coD.ttário. -.: 

ANEXO ,I 

de .de de 

I 

SECRETARIA DO 'nUBUNA.l. REGIONAL DO !'RABALHO CA $• _RE_G_I_..\t:;l _ 

CARGO EM COMISsAO 

GRUPO I DENOMINAçAo Núl<ERO CóDIGO 

Tal alteração se faz necessária para sanar dificuldades de
correntes da entrada em vigência da Lei n° 8628, de 19 de-feverei
ro de 1993, que ao regulamentar a Omeiia de Apoio Técnico-Ad: 
nririistraUVo do Ministério Público daJ.Jniãoy inseiiu aS cãiegorias 
de Auxiliar de Transporte. Admínistrativo, de Vigilância e Artesa
~o _no :Qivel de Aux,iliar. enquanto que_ nos poderes Executivo C 
Judiciário essas categorias funcionais já se encóntr.ivam no nível 

-- intmnediáriO~- · --- --

!'D:RE.cAO E~~IRETOR 
~SESSORAMEN~O I"'':RETARIA 

DE. 04 !QUATP.Ol TRT. a• .DAS .101.5 

UPE:RICR M CCD!-

GO. - !ASSESSOR OE l1 (ONZE) TRT .a a .DAS.102 .s 
(l'~r.a•.DAS.lOO __ j.JT.j"IZ ___ 

ANEXO 1I 
CLei n• ,de de cie 199 J-

QUADil.O PERMANENTE OE PESSOAl. DA SECRETARIA DO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TMBI\LHO DA OITAVA REGlAO 

GRUPC CATEGORIA NOM>:Ro C.ODIGO- CLASSEiPAiiRF.o 
FUNCIONAL 

ATIVI~ES TtcNICO iS TRr.s•.AJ.02l "A" - I iiJ. III 

OE APOIO .JJIDICIÂRIO (QUINZE) (l'l!VEL SUPERIOR) "B" - I a VI 

.ruor_c'I11Rro "C" _- II a VI 

- CÓDIGO -

TRT.S"'.AJ- AUXILIAR 30 TRt.a•.AJ.02J "A" - I a III 

020 JTJOIC!ARIO (TRINTA) {NÍVEL INT!RME- "B"-liiJ.VI 

DIARIOJ 

l\GEN'fE OE ll TRT. a• .JIW, 024 "A" - I 1J. III 

SEGOAANÇA {ONZE) (NÍVEL INTtRME- "B" - ·; ~ VI 

JUDICIÁRIA DIÁRIO) -
A'I'ENDEm'E lS TRT.S•.AJ.025 "A" -- I a III 

JUDICIÁRIO (QUINZE} !NÍVEL INTtiUQ:- "B"-IaVI 

DIARIO) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campós)- Item 28. 

28 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 126 DE 1994~ 

(Em regime- de urgência, nos termos do 
art. 336,''b", do Regimento Interno) 

Discussão, em b.lmõ úiiiCo, do Pro_;eoo de Lei da 
Câmara n• 126, de 1994 (n• 4.604194, na Casa de Ori
gem), de iriiciativa-do Minislério Público da União, que 
inclui as categoriaS funciOnais de Auxiliares de Trans~ . 
porte, Administiativo, de Vigilância e Artesinafu no Ní
vel de Assistente, e dá outras providências.(Dependendo 
de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania) 

Nos termos do art. 140 a, do Regimento Interno. designo o 
nobre Senador Francisco Rollemberg para proferir parecer. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PMN- SE. Para 
proferir parecer;)- Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores, o Projeto 
de Lei em epígrafe tem por objetivo adequar a si.b.lação funcional 
das categorias de auxiliares de Transporte, AdmiiiistiatiVo, de Vi
gilância e Artesanato, da carreiia de Apoio Técnico,Administrati
vo do Ministério Público da União, mediante sua fuclusão no Ní
vel de Assistente. 

coniorm.e destaca a Mensagem que acompaxilia o Antepro-
jeto, sua fmalidade é equiparar essa categoria de servi~ do Mi
nistério Público da União aos servidores da mesma categoria dos 
demais Poderes da União? concedendo-lhes os mesmos direitos e 
vantagens. 

• ~ ,Q.PJ:.ojeto -_Dada contém que impeça a Slla aprovação. do 
ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa. Também quanto ao mérito, nosso Parecer é pela sua aprova-
~~ . . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Cainpos) - Em discussão a 
matéria. (Pausa.) 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - ConcedO a pala
vra, para discutir, ao nobre Senador Eduardo Suplicy • 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para disrutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente? Sr"s e Srs. Senadores, 
vou tecer considerações sobre o projeto de iniciatiVa do Ministério 
Público da União, que determina a reclassificaçã.o~ como caigoS de 
nível intermediário (Assistente) do quadro do Ministério Público 
da União os cargos das categorias funciOnais de Auxiliares de 
Tnmsportes, Administiativo, de Vigilância, de Artesanato, de 
apoio técnico-admiriistraiiVO do ?vfinistéiio Público da UniãO. 

São ÍIXados ainda novos_ padrões de Classes iriíciã.iS-das ca
tegorias funcionais integrantes da referida cancira, concedend()o_;se, 
em regra, reposicionamento de três a oito padrões de vencimento 
para os servidores situados no início das tabelas de vencimento. 

O projeto de lei em tela, aprovado pela Câmara dos Deputa
dos contra o voto do PI e do PSDB, emOOra de fomiulação apa
rentemente simples. traz em seu bojo repercussões problemáticas. 

O prinieiro fato a sei" ressaltado é o de qu~. embora o Minis
tério Público alegue estar fazendo apenas o que flZel'3Dl os outros 
Poderes daUnião, este fato não corresponde à realidade. 

O tema tem raízes hist6ricas um pouco cõriJplexas. Quando_ 
de sua constituição, ao longo da década de 70, as categorias inte
grantes do PCC tiveram Os seUs vehcinicntos definidos ao longo 
de uma grade salarial composta por 46 padroes, de modo que cada 
categoria funcional tivesse uma escala própria de vencimentos, 
confoone os seus requisitos de formação para ingresso e desenvol
vim.eDto. Em 1980, essa "gclde" foi dividida em dois grandes gru
pos: nível.iiiédio e superior. As cate-gorias forain classificadas nes
ses civeis em função da correlação eritfe os padrões de vencimen
tos anteriores e os estabelecidos na nova sistemática. Assim, à 
época, os :A.geD.tes de Portaria foram classiíiCados na escala de 
vencimentos com NM-1 a NM-3. numa escala de I a 35 padrões 
de vencimentos. Já os Motoristas Oficiais foram classificados de 
NM-7 a NM-18, E os Auxiliares Operacionais dO SeiTiços Diver
sos de NM-1 a NM-26. Algumas categorias, portanto, teriam um 
curso mais longo, paxa atingir o "f1m de cancira", sendo os venci
memos hierarquizados conform.e os cargos. Aqueles que exigiam o 
Curso de zo grau para ingresso teriam vencúneiltos mais elevados. 
Como exemplo: Agente de Polícia Federal NM-21 a NM-30 .. 

Ao l~go da década_ de 80, mais umã -vez foi f:raciõilada a 
''grade", desta vez estabelecendo-se, em lugar de Nível Médio, os 
níveis Auxiliar e Inte_rmediário. Novamente as categorias foram re-
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classificadas, em um ou outro nível. coclor.me a sua situação rela
tiva anterior-ni esCala de vencimentos. 

Em 1989. no-riD.aldo GOvernO Samey,-teve -início Um"jm:)
cesso preliminar de fusão de vencimentos.-vantagens e unificação 
de tabelas, apontado, à época, como tendente a implantar a isono-
mia entre Os CargOs.- --:- - -- - -

A Lei 7.923/89, nesse prOCessO, 'defeiiiiliiou a-inOO:ij)oliÇãO
de vantagens pelos servidores e fJXou uma n6va tabela de venci
mentos aplicável ao PCC, classifiCando, na fOrma-de Anexos. ãs 
categorias fios níVeiS iiitennedllúio e auXiliar. A medida gerou rea
ções. E, a segUir, a Lei 7CJ9~- de jane_iro de ~90, ilterc:>ttã classifica
ção estabelOCidã: algtimaS categoria-S que haviam sido classificadas 
como de nível auxiliar e para as quaiS não se-exigia cOni<:f requis-itCf 
de ingresso o 2° grim, fo;fam reclassifi~~s como de nível inter
mediário -pela simples indu são de sua denominação num -dos ane
xos da referida Lei. atribuindo-se-lhes, em conseqUência. venci
mentos 50% superiores. Dentre estas, os Agentes de-MecaD.iiaçãõ 
de Apoio, os Datilógrafos. Agentes de Cinemãt.Ognw.a e M:icroítl .. :. 
magem. cujos vencimentoS origilialmenie __ corresJxmdiam aos pa
drões de NM-12 a NM-32, NM-09 a NM-23, NM-01 a NM-28, 
respectivamente. 

Essa prática, despida de critérios t&nicos racionaiS e aten
dendo a juíZos discrici0n8ii0$_-do Pod~ Ex_~tJyo. !eve C9IOO con
seqüência a insãtiSfãÇão das categorias ·que permaneceram como 
de nível auxiliar, denrre elas os Motoristas, Agentes de Vigilância 
etc., cuja situação era idêntica oo assemelhada a de algumas cate-
godas beneflc_iadas com a reclassificação. _ _ - - - -

Em setenibro elO !992, ao ser apróvaâa ·a: Lei n• 8.460/92-
uma das leis de isonomia do Govemo Collor- iniciou-se um novo 
processo -de reclassificação de algumas -~egqrias funcionais para 
o nível intermediáiío. Essas categorias fOram as- de_ Motorista Ofi
cial, Telefonista, AuxiliarOperaCi&ial de ServiçoS, Agentes de Vi
gilância. Todas elas (!.fam originariamente classifica$fas co:r:Q.O qate
gorias de nível auxiliar no Plano de Classüicação de CargOs, Lei 
n° 5.64sno. para as quais nãó se =eXigiã. insti:ução a nível de 2° 
grau. 

Aprovada a lei. novos grupos voltãram a se_ mobilizar, plei
teando a mesma reclassificação. "Por nieio da Lei n° 8.743, de de
zembro de 1993, mais uma categoria for objeto de reclassificação: 
os Agentes de Portaria. - _ _ _ 

Quanto ao mérito, medidas dessa natureza tendem a esta~_ 
lecerrequisitos formais de ingresso-incompatíveis com."a natureza 
dos cargos, subvertendo a neçessidade de sua hierarquização. A 
prosseguir esse processo -de rec}ãss~caç~s. não haverá enl:breve 
cargos de nível auxiliar oo sexviço público fe<leraL Todo ~e qual-_ 
quer cargo classifiCado como de nível intermediário terá coino ~---
uisito de ingresso o Segundo gra:u completo. - -

Para um sist.emã. de ensino deficiente, ficará defmitiVamente 
vedado o acesso ao seiViço público aos trabalhadores que cum
pram apenas o primeiro grau de Wstrução, DiaS que-aeteitham para 
atividades operncionaiS competência -ou ixperiêil.cia profiSsional. 
Por outro lado. acirrar-se~á o processo de terceirização atualmente 
em curso, pelo alto custo que um quadro de pessoal constituído 
apenas por setvidores de nível in~rmediáiió e superior acairetará 
ao Estado. 

No caso pres~te. alega o Ministério Público da União ape
nas estar aplicando aos seus servidores as mesmas regras, reclassi
ficando categorias que no âmbito do Ex_eçu_tiYo e JudiCiáriO Já fo
ram reclassificadas. Essa -afmwição -somente é c:Orieta -ei:n relação 
aos servidores originalmente ocupantes de cargos de Agente de _ 
Portaria, Motorista Oficial, Auxiliar Operacional de _Serviços Di
versos, Telefônista e Agentes de Vigilância. 

No âmbito do Poder ExecutivO -e dos demais Poderes as ca-

tegorias iDtegrarites-do grupo Artesanato ainda permanecem no ní
vel auxiliar, enquanto o MPU pretende também incluí-laS no nível 
iD.temlediáiiO. D& mesma forma. os caigos-destinados às ativida
des de copa, limpeza e conservação nós -três Poderei. inclusive Le
gislativo, continuam a ser-- cargoS--de níyel auxiliar. O :MPU vai 
além portanto do que simplesmente estender aos seus servidores o 
qüe-Os aemaiS 'fJ.Z&a.m. - . . - . 

Um outro aspecto relevante da questão é que, ao aprovar a 
proposta em tela, se estará alterando uma estrutura de carreira que 
é, de antemão, altamente polêmii:a. A Lei n• 8.428/92, que criou a 
carreira-de apo~o t~co- e-idministxativo do MPU, foi objeto de 
vetos do Poder Executivo qUe- priúicanieiite -tol'lianu:D.-Da iiiaPiiCâ-
vel, em face da inconstitucionalidade de sua e~tura e forma de 
composição. 

O Ministério Público da União enviou ao COD.gresso, então, 
proposta de regulamentação qu-e- se materia.J.izoo na Lei n° 
8.62819"3, aprovada contrit o voto do PT. Essa lei definiu na estrii- -
tura da ~ira as categorias furicionais de Motorista Oficial, 
Agente de -Portaria, AuXru:ai Operilcióilal de Seryiços Diversos, 
Telefonista. Agente_ de_ Vigilância e Artífice como integrantes da 
categbtia fiuicional Auxiliar de Caniira--de Apoío-Técnico é Ad
m.inistxativó" do MPU, dividida em áreas de concentração: Trans
porte, Administrativa, Vigilância e Artesanato. Com isto. tais ser- -
vidóres tiveram seus cargos tranSformadOs- e enquadrados numa 
nova carreira, para a qual a exigência de ingresso é o primeiro grau 
completo. Foi constituída na carreira a categoria de Assistente, 
cujo requisito de ingresso é -o segundo graU~- Nesse sentido, are
classificação implica em ascensão funcional, com mudanças de ní
vel e de remuner.lção passíveis de questionamento constitucionaL 
Não há como entender que seja diferente, pOis tendo os cargos req
uisitos de ingressO de níveis difei'entes,-evidencia-se a diferencia
ção necessária e suficiente para sua conslituiçãô" cciiDO"carreira in
dependente. 

A consickrai-se tão--soinenie- os precedentes que justifica
riai:n a medida, há que se objetar apenas quanto à tr.msposição dos 
Auxiliares de ~esanato para o ní~el intermediário, jâ qüe nos Po
deres ExecutivO~C Judiciário isso-não foi feito. TOdavia, conside
rando-se já haver o :rviPU constituído suas caneiras, lião nos pare
ce lícito que venha promover alterações pela via legal após esse 
fato. Na verdade. se fosse o caso de promover reclassificações, po
deria o MPU tê-las processado antes da aprovação da referida Lei 
n° 8.82&'93, pois já havia o Executivo promovido as reclassifica
ções dos seus cargos pela via da Lei n° 8.46_0/92. 

Tendo o MPU realizado concursos públicos recentes para 
cargos de todos os níveis e áie:ls da cãrreira, e tendo sido exigido 
desses- servidores apenas instrução a níVel de-primeiro grau, Dão há -
como, a posteriori, alterir-se a ClassificaÇão "sem-infringir a restri
ção constitucional. pois est.:uia.Dl Sendo providos CatEós de nfvel 
intennediário sem que fossem cumPridos os requisitoS-de ingresso 
constitucionalmente exigidos. 

Por outro lado, a reestruturação ora proposta é inopornnla e 
virtualmente incompatível com os requisitOs de ingresso e classifi
cação a serem fU:mados para os mesmos cargos nos demais órgãos 
da Administração Pública, o que, além de ferir o princípio da iso
nomia, pode ter repercussões inusitadas sobre a organização de 
carreiras no servíçó ptíblico. 

Isto posto, opinainos pela rejeiÇão da matéria. 
O Sr. Jutahy Magalhães'- Sr. Presidente, peço a palavra 

pela oxdei!L · 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a pala

vra, pela ordem, ao nobre Senador. 
~ O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA: Pela ardem. 

Sem rev'iSão do orador.) - Sr. Presidente. apenas para registrá! 
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meu voto contrário. porque nem sempre sou rebelde. Acompanho 
o voto do PMDB na Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Cominua em dis· 
cussão a matéria. (Pausa) · 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Camf"s)- Concedo a palavra 

retrasado, houve esse problema, inclusive essa questão foi levanta
da pelo próprio Ministério Público FederaL 
· -Estamos acionando a Assessoria da Mesa Diretora, a f1m de 
que possamos esclarecer o Plenário o mais rápido possíveL -

V amos sobrestar a tramitação dessa matéria até qUe che
guem os esclarecimentos requeridos pelo Senador Esperidião 
A-uin. 

ao nobre SenadOr Esperidião Amin, para discutir. · - · 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para discutir. Sein 

revisão do orador.) --Sr. Presidente, Sr's e Sr.;. Senadores, se Dão 
me falha a memória, no fmal de 1992 esta Casa foi chamada à co
lação na Justiça por ter deseuvolvido um procedimento de ascen
são funciooal sem concur.;o público. À época, presidis esta Casa o 
nobre Senador Mauro Benevides. 

- O SR. PRESIDENTE (l'úlio Campos) :_Passa-se iw ileni 

Lembro-me que os membros da Mesa. Dà. gestão do nobre 
Senador Mauro Benevides, foram instados a dar explicações, e, se 
a memória amda Dão me falha, foi véspera de Natal quando do 
ocorrido. Repito, tratava-se: de asceil.SãO funcional sem COllCUISO 

público de títulos e provas. Parece-me que agora trata-se de maté
ria semelhante .. objeto do voto do Senado Eduardo Suplicy. 

Naquela oportunidade, ainda aguardávamos um pronuncia
meDlo da Justiça e, certamente, da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca. 

Neste caso, por se tratar de matéria que envolve a própria 
Procuradoria-Geral da República, gostaria de ter mais segurança 
para informãr o meu Voto. • -

Eni princípiO: por coDSiden:tr que tal matéria foi tratada por 
um órgão que é dirigido com seriedade, não deveria ter nenhuma 
dc-.sconf:tança... Mas, repito, há um precedente que envolve a nossa 
Casa. E, naquela oportunidade, foi sustada a asceriSão fu.riciõnal, 
que ocorri3.-sem cOricilrsO Público. 

Por·esta razão, a nível de discussão afnda, gostaria que o 
Senador Eduardo Suplicy, ou quem mais pudesse tçr a informação, 
obtivesse da Mesa do Senado notícias sob:re como esse assunto fõi 
resolvido nesta Casa, ou seja, como o Senado resolveu o seu pro
blema de concretizar ou não aquilo que era denomlllado ascensão 
funcional sem concurso público. Pelo que se~ pelo que a minha 
memória me informa, o Senado refluiu. Ora, se refluímos e não fi
zemos algo semelhante,. como é que agora vamos aprovar algo si
milai'! 

Coloco as minhas palavras submetidas ao prudente "salvo 
mellior juizo", porque pode ser que alguém tenha uma infOIIDaÇão-
diferente. . • 

O Sr.Jutahy Magalhães-Permita-n:ie V. Ex' um aparte? 
O SR. ESPERIDIÃO Al\llN- Ouço V. Ex•. 
O Sr. Jutahy MagalhãeS -Nobre Senador, acredito que V. 

Ex• está :recordando com precisão o que ocoi:reu no Senado. Re
fluímos em razão de dois pontos: o parecer do Senador José Paulo 
BiSo! e a decisão do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Exatamente. O Seriador 
José Paulo Bisol deu seu parecer. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Então, por essas razões, reflUí
mos, porque foi comprovado que não poderlamos fazei aqUilo que 
se imaginava. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ascensão funCional sem 
concurso público. Repito: a mmba colocação -é "salvo melhor juí
zo". Mas, jã que o·Senador Eduardo Suplicy fez Um esfu-do a ies
peito do assunto, não custa nada, por comparação, saber como fi
zemos com o que nos afetava. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Acredito gue a Mesa do Senado 
pode dar a informaÇão precísâ sobre-ã questão colocada pelo Sena-
dor Esperidião Amin. - · - ·.. -

O SR. PRESIDENTE (JúliooCampos)- Realmente, no ano 

47 em substituição ao item 28, que está com a sua votação- sobreS:. 
tada. 

47 

PROJETO DELE! DA CÂMARA N"28, DE 1994 

Discussão. em fumo Unico, do ProjetO- de Lei da 
Câmara n• 28, de 1994 (n• 3383/92, na Casa de ori
gem), que acresceDla parágrafo ao art. 442 da Cousoli

. dação das Leis do 'l'rabalho-CL T pam declarar a inexis
tência de vínculo empregaticio entre as cooperativas e 
seus associados, tendo 

Parecer favOiâvel, sob n°!96, de 1994, da Comissão 
-de Assuntos Sociais. 
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordiná- -

ri&.S, a fim de receber emendas, nos termos do art.. 235~ do Regi
mento Interno. -

"-À proposição nâo foram apreseirtadas emendas. 
PassaMse à discussão do projeto~ em tumo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça palavra, encerro a discussão. 
Eril votação._ 
Os Srs. Senidores que o apio-Vam queiram pCnnanecer sen-

-tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Dlatéria val ã sanção. 
É o seguinte o projeto aprõvãdo; 

PROJETO DE LEIDA CÂMARAN°28,DE 1994 
(N° 3.383/92, na Casa de Origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 442 da Consolidação 
das Leis do Trabalho-CL T para declarar a inexistência 
de vinculo empregatício entre as cooperativas e seus as
sociados. 

Q_cOllgresso Nacirnial decrcita: 
Art. 1• Acrescenta-se ao art. 442 do Decreto-Lei n• 5.452, 

de J• de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis do 
Trabalho, o seguinte parágrafõ-úirlcO: -

''Art. 442- ............ _ .. _.;'_.;~.;. .. -~-...... ____ ..,_ _____ -..... . 

Parágrafo único - Qualquer que seja o ramo de 
atividade da sociedade cooperativa, não existe VÍÕ.Culo 
empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes 
e os tomadores de serviços daquela." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campus)- Item 48: ---

. ~~ PRÕJETO DE LEI DA CÂMARA N"90, DE 1994 

Discussão, em tUmo único, do Projet-, df, Lei da 
. Câmara n• 90, de 1994 (n• 1377/91, na Casa de ori

gem), que cria o Sistema Educacional Desportivo Brasi
leiro.lntegiido ao Sistertia."Brasileiro d~_DesJX?t!.o, tendo 

Parecer favorável de .Plenário, Relator: Senador 
Mauro _Benevides, e~_ suJ>stiruição à Comissão de Edu
cação. 
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A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordiná
rias, a fim de receber emendas, nos teim.Qs do art.. 235 do RegiM 
mento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o pro,i!>to, em tumo único. (Pausa.) 
O SR. ESPERIDIAO AMIN -Sr. P!"esiden~. peço a pa

lavra para cliscutír. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cariipos)- Tem a palavra V. 

&.·. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Para discutii. Seni 

revisão do o!ador.)- Sr. Presidente e srs e Srs. Senadores, dese
jo, à guisa apenas ae aisCussão, antecipando o meu voto favorá
vel, enaltecer tanto o parecer do Senador Mário Benevides quanto 
o projeto, de antoria do nosso nobre Companheiro e_ amigo Victor 
Faccioni.-qiiC objetiva, em síntzse, sistematizafú.ina-ati~idade ~o 
importante pani o País. 

Era esse o registro queeu desejaVa fazer; sr. Pi_esidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Contínua em dis-

cussão o projeto. (Pausa.) _ 
Não havendo mais quem peça-a: palavia, encerro-a discus-

são. 
Em votação. · 
Os Srs.- Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) ~ 

Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 90, DE 1994 
(n°1.377191, na Casa de origem) 

Cria o Sistema Educacional Qesportivo Brasi .. 
Ieiro, integrado ao Sistema Brasileiro do Desporto. 

O Congresso Nacional decreta: . .. ~ 
Art. 1 o Fica criado o SiSlema Educacional "DesportivO Brasi

leiro, integrado ao Sistema Bruileiro do Desporto, de que tia1a o 
art. 4° da Lei n• 8.672, de 6 de jullio de 1993, obrigando-se o Mi
nistério responsável pela área da educação a incluí-lo na elalx>Ia
ção do Plano Nacional do Desporto, na forma do § 3° do mesmo 
artigo. 

Art. ZO O Sistema Educacional Desportivo Bra.sile:iro visa, 
através do_ sistema de ensino e de formas_a_ssistemáú<'.as de educa
ção. ao desenvolvimento integral do edUcando e a~ Slla f~ 
para a cidadania e o lazer. • 

Art.. 3° Ao Sistema Educacional Desportivo BraSileiro cabe
rá organizar programas desportivos, -integrados à programação 
edncacional das escolas públicas e particulares de todos os graus 
de ensino. 

Art. 4° Os programas deSportivos têm por objetivo a promo
ção penna»Cnte -âe aíiVidades nas estruturas desportivas das esro
las, que esrarão disponíveis o ano todo, inclusive nos fms de sema
na e férias escolares, e poderão integrar, além de alunos, professo
res e pais. 

Art. 5° Dentre os programas organizados, será obrigatória a 
realização anual de olimpíadas estudantis em âmbito naCional, nas 
diversas modalidades desportivas que compõem o Sistema federal. 

Art. 6° Para: participar -das olimpíadas estudantis, em qual
quer nível ou modalidade, o aluno deverá comprovar rendimento e 
freqüência eScolar satisfat6fios. · 

Art. ?- As olitupiadas estudantis terão etapas classificat6rias 
em âmbito municipal e estadual. 

§ 1° Os resultados das olimpíadas municipais seiVirãô de 
base para a escolha das seleções que dispUtarão as olimpfadas esta
duais, e o resultado destas, para a escollia das que concorrerão em 

âmbito nacional. 
§ 2° Os ganhadores da olitupiada naci~ credenciar:_se-ão 

l'arii a fonnação das sell:ções que representaião o~Bi:asif em olim-
píadas estudantis internacionais. - -

Art. 8° A regulamentação desta lei disporá sobre a foana de 
participação das entidades de repÍ'esentação estudantil das esColas, 
bem como suas congêneres em âmbito municipal, estadual e na
cional. na cool}ienação dos jriõgraiDas deSportivOS-" 

Art. 9_~ E permitido às escolas de todos os graus buscar e re
~ ceber patrocínio empresarial iob a fomia de bolsas desportivas pa
ralelas a bolsas de estudo, be:Õl como convênios de mútuo fomeci
mem.o de informações. peSquisas e pro}e.tos \incúlados ao pa.t:rocí
nio -de atividades desportivas. 

Art. IJ). Os recursos necessários à apliCação desta lei terão 
origem naqueles assegurados pelo art. 39 da Lei n° 8.672, de 6 de 
jullio de 1993, obserVando-se a prioridade referida no inciso II do 
art. 217 da COns!ituição Federal, na distribuição dos re<:UISos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Despõrtivo e nos termos do 
art. 44 da mesma lei~ 

Art. 11. b Poder Executivo regnlamentar.í. a iitferação dos 
sistemas desportivo e educacional. de modo a iniciar a sua imple
mentaçãõ nd ano·seguínte à aprovação desta lei. 

Art.l2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13. Revogam-se as disposições em contiário. 
OSR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 49: 

• PROJE1"0DELEIDOSÉNADONo !4Í,DE l993 

Discussão, em tumo único; do ProjetO de Lei do 
SenadO n°142, de 1993, de -autciili do Senador Jutahy 
Magalhães, que acrescenta)?al:ágrafos ao art. 259 da Lei 
n° 8.069. de 13 de jullio de 1990, que "dispõe sóbre o 
Estatuto da Criança e do Adolesoente, e dá ouiias provi
dências", tendo 

· ~arecer de PleDário, Relator: Senador Cid sllbóia de Carva
fuo, favorável com emenda de redação-que apreseDi.a, em subSti
tuição à Comissão de Assuntos Sociais. 

A matéria. ficou sobre a mesa dunmte cinco sessões ordiná
rias, a fJID. de receber emendas, nos termos do art. 235 do Regi
mento Interno. 

À proposição não fónm:L ofeTecidas emendaS. 
Em discussão o projeto, em tumo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peç~ta pãlavm, encerro a discussãO. 
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço a palavra para 

um esclarecimento. -
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a palavra V. 

Ex•. 
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. P:ua um esclareci

mento. Sem revisão do _orador.)- Sr. Presidente, desejo apenas um 
esclarecimento~ O SeW.dor Juiaby Magalliães foi o Relator doEs
tatuto da Criança na sua f3se oliginal. Então, -eu gC?Staria de OUVir 
de S. Ex• se há emenda aos§§ 1°, 2• e 3" do art. 259, que diz o se
guinte: 

§ 1•- Compe~ aos Estados e Municípios promo
verem a adaptação de seus órgãos e programas às diretri
zes e princípiOs estabelecidos nesta Lei. 

§ z•- Os Imtitutos Médico-Legais do~ Estados e 
DistritO Federal devem comnnicar todas as ocotrancias 

_ envolvendo morte violenta de crianças e adolescentes_ a 
entidade ou 6tgão faderal competen~ na proteção e de
fesa das crianças e adolescentes. 

§ 3°- Para efeitos desta leiy consideraio.-se mortes 
violentas as que se atribuem a homicídio? acidente oo 
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suicidio. 
Estoo. satisfeito, Sr. Presidente. Não quero discutir ãS emen- -

das, pois as mesmas são pertinentes. 
O SR. PRESIDENTE (J•'lio Campos)- Em votação. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Com a palavra o 

nobre Senador Josaphat Marinho. 

poJo Projeto <!e Lei do Senado n• !42,de 1993, passa a vigor.ir 
com: a segUinte redação: 

''Art. 259 __ :..., __ ·-·-·-··----~----··---
§ 10 ----·------------------------------------
§ Z' As antoridades médio-legais dos Estados e 

do Distrito Federal devem comunicar todas as ocorrên
cias envolvendo morte violenta de clianças e adolescen
tes às entidades ou 6rgãOs compete:ntes-na proteção e t» 
fesã. dos direitos da cri3nça e adolescente. O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem.)

~o avulso q,ue se encontra nas bancada.s, s6 ~ta o projeto_ de lei. 
Eoitemn°39? -

O SR. PRESIDENTE (Júliocampos)- É ó Item n" 49. 
O SR • .JUT AHY MAGALHÃES - Coosta o parecer do ~ 

Senador Cid Sab6ia de Carvalho, com a emenda. 

§ 3° Para efeitos desta Lei, considentm-se mortes 
_ Vi~Ietas aS qi.ie se atribuem o homiCídio, acidente ou suj
cidio." 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos): Item 50: 
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Qual é o Jlúmero do 

projeto? 
~O SR. PRESIDENTE (Júlio Campre)- Projeto de Lei do 

Senado n• 142, de 1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Deseja V. Ex" 

mais alguns esclarecimentos? · 
O SR. JOSAPHA T MARJNHO - Não, Sr. Presidente, es

tou satisfeito. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em votação. 
Os Srs. Senadores..gue o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDO SENADO N'142, DE 1993 

Acrescenta parágrafos ao art. 259 da Lei n• 
8.069, 13 julho de 1990, que • dispõe ssobre o Estatu
to da Criança e do Adolescente,e da outras providên
cias~" 

~~PROJETO DELE! DACÂMARAN"39,DE 1993 

- (Inpluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172. L do 
Regimento !Jltemo) ~~ 

Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1993 (n• 
1.809/89, na Casa ~de origem), que altera a redação do 
parligrafo único do art. 354 da Consolidação das Leis do 
Tl:abalho. (Dependendo de parecer da Ccmlssão de As
suntos Sociais) 

Nos tennos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o 
~ Senador Jutahy Magalhães para proferir parecer, em substituição à 

COiliiSSâO-GiAsSuntosSociais. - - - ·--- -,--~-- --~ 

O SR • .JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA.Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Sz"s e Srs. Senadores, chega ii aprecia-~ 
ção desta Casa o Projeto de Lei da Câmara n• 3'r, de 1993,de an
toria do ilustre Deputado Florioeno PaiXão, que pretende alterar a 
Consolidação das Leis do Trabalho no sentido de "estender a exi~ 
gência da proporcionalidade de empregados biaSileiros também 
em relação aos cargos "" postos de diração e cheíJa ~das empro-

O Congresso Nacional decreta: sas". 
Art.1°0 art. 259 da Lei n•S.069, de~l3 de jllbo 1990, pas- NajustiíJCaÇão aprekntad3 ao P.,ojetO <r ilustre proponente 

sa a vigorar actescido dos seguites § § 2° 3°, renumeran,dQ-se para af1Illl.3. que"-· não raranieilt.e,~DnlifaS empiesas multinaciOriais re-
§ 1° o seu atual parágrafo único: - sexvam tãis cargos de primeiro eScalão a estrangeiros, o que confi-

''Art.. 259-----··-··-·--··-··---·-··-· __ gura inadmissível discriminação Contra os empregados nacionais". 
§ 1• Compete aos Estados e Municípios promove- Preconizando novo texto para o parágrafo único do art. 354, da 

rem a ad.apta.ção de seus órgãos e progtãmas à;; c:l.iretriz.Cs CLT, o autor pretende evitar a OCOIJ:ência de fatos desta natureza. 
e princípios estã.OOlecido~ nesta Lei 

§ Z' Os Illstitutos Médicos-Legais dos Estados e 
Distrito Fedetal devem comunicar todas as OCOI'Iências 
envolvendo morte violenta de crianças e_adole<;entes, à 
entldade oo ótgão federal competente na proteção e de
fesa dos dlreitds das crianças e adolescentes. 

§ 3° para efeitos desta lei, considemm-se mortes 
violentas as que se atn'buem a homicídio, acidente ou 
suicídio.'' 

Art. 'r Esta Lei en~ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3c; Revogam-se as disposições em contrário~ 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação a 

Emenda n° 1-R, proposta pelo Relator em seu parecer. - --
Os Srs. Sena.dotes que a aprovam pellll3D.eçam como se 

acham. (Pansa.) 
Aprovada. 
A matéria vai À Ccmlssão Diretora pata redação fmal. 

E a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDAN"l-R 

O parágrafo Z' acrescido ao artigo 259 da Lei n• 8.069/90, 

O projeto foi aprovaâo,. na Casa de origem. com parecer fa
vorável da Coorissão de Trabalho, Administtação e Serviço Públi
co. Manifestou-se, também, pela constilncionalidade,j'.ll:idicidade 
e técnica legislativa a Comissão-de ConstitUiÇãO. de Justiça e de 
Redação. 

É o relatório. -

ll-VOTODORELATOR 

Em que pese a argumentação apresentada em favor -oo pro
jeto em análise, especialmente no que se refere ao objetivo de evi
tar discri:ininação contra brasileiros em nosso próprio paí~ mante
mos outro entendimento em relação ao méritO e à colistitucionali
dade de tal alteração na Consolidação das Leis do Trabalho. Ocor
re que a Constituição de 1988 estabeleceu: 

Art. 5°. TOOos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos biaSileiros e 
aos estrangeiros- residentes no país a inviolabilidade do 
direito à vida, à h'berdade, à igualdade, à segurança e à 

~ propriedade, nos _:erm~s seguintes: 
...................... _______ ........... - ... ----~·-·- ~ 

--xnr - é livre o exercicio de qualquer trabalho, 
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oficio ou profissão, atendidas as qualificaç&s profiSSiO:: 
nais que a lei estabelecer. 

Desta forma ficoo vedada qualquer discriminação tanto 
contra brasileiros como estrangeiros. no que diz respeito ao exexcí
cio de qualquer trabalho. A constituição, assim. prOtege os nacio
nais contra eventuais discriminações. O e5f.ilielecimento de uma 
proporcionalidade entre nacionais e estrangeiros -sOmente poderia 
criar uma nova fonna de discriminação iridireta.. rima reseiVa nu
mérica de cargos para os trabalhadores com nacionalidade brasilei
ra. Além disso, a nacionalização do trabalho, capitulo da consoli
dação do quai faz parte o artigo em análise, não foi recépcionada 
pela nova Constituição. segundo- o enfendimeb.ío da maioiia de 
nossos doutrinadores txabalbistas. 

No tocante ao mérito. também, o projeto apreserita deficiên
cias. N"ao é mzoável que o Estado invada a autonomia das empre
sas privad&s para apontar fo.IIOaS ou limites na seleção de cargos 
de confiança ou direção. Os critérios paxa a eScolha dos UCllpantes 
destes cargos devem estar estritamente ligados à competência das 
pessoas e ao comportamento ftmciorial. necessários ao desenVol
vimento das atividades fins das empresas. A subjetividade é ele
mento·- importante na escolha de tais ocupantes de cargos e a lei. 
ao defmir proporcionalidade Iigida, pode causar prejufzos ao bom 
andamento das atividades desenvolvidas pelos empregadores pri-
vados. _ ~ . . 

Em face do exposto, entendemos que a proporcionalidade 
em questão OOntfãiia Opiincípio constiiúcioiial do livre exercício 
do trabalho? além de representar uma fuge:rência na autonomia e 
libetdade que as empresas devem ter para defmir a sua administra-
ção e COiltrole internos. -

Manifestamo-nos. diante da inconstitticiori.ilidade e carên
cia de mérito; pela rejeição do presente projeto de lei. 

É o parecer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)~ O parecer conclui 

pela rejeição do projeto. 
O projeto :ficar.i sobre a mesa para recebimento de recursos. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) c. Item 51: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 232, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos teriilos-ao -an::. 172, I, do 
Regimento Intemo) 

Projeto de Lei do Senado n• 232, de 1991, de an
toria do Senador Ju~y Mágalhã.OS, que autoriza o Po
der Executivo a definir as terras indispensáveis à preser
vação ambiental, integrantes dos bens da União e dos 
Estados, na fonna do ar!- 23, VI e vn. combinado com o 
art. 24, VI. da Constituição Federal. (Dependendo de pa
recer da Comissão de Assuntos Soáais) 

Nos texmos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o 
eminente SeDador Ronan Tito para proferir parecer, em substitui-
ção à Comissão de Assuntos Sociais. • -

O SR. RONAN TITO - (PMDB - MG. Para proferir pare
cer.) -Sr. Presidente. SI's e Srs. Senadores, a Constituição Federal 
jã delimita essa questãO muito bem, e aqui. salvo engano, o nobre 
Senador está querendo regulamentar esse artigO da Carta Magna 
que defme as ~ indispensáveis à preservação ambiental, inte
grantes dos bens da União e do Estado, na fonna do art. 23, VI e 
VII, combinado com o art. 24, VI da Constituição Federal. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que a preservação ambiental tem 
tido um espaço muito grande na imprensa brasil~ às vezes de 
maneira indevida. porque costuma lratar a questão do nosso ecos
sistema como_ se estivéssemos no Hemisfério Norte, esquecendo 
que as nossas diversidades são en~~ tais como luminosidade, 

pluviosidade, qualidade de solo e mnitas outras condições comple
tamente diferentes. 

O projeto pretende regulamentar um artigo da _Constituição 
- que reserva as tenas indispensávéi'> à preseiVação ambiental, inte
grantes doS bens dã União e dos Estados, na forma do art. 23, VI e 
Vll, combinado com o art. 24, VI, da Constituição Federol-

0 relatório é favcrivel-
Sr. Presidente, um momento, px favor. 
Fui nomeado Relator de plenário e não tive tempo de estu

dar a matéria, mas: estou vendo que o art. 2° inviabiliza_ 
Témós t=s devolutas dos Estados. O Estado do Senador 

Jonas Pinheiro tem um voh.une violento de t.eiras devolutas que 
podem prestar à agricultum, ao pastoreio; de uma maneira indiscri
minada, toma-as reservas biológicas. Isso não tem sentido! Sr. 
Presidente, sou pela rejeição do projeto. · 

Acredito que tal matéria exige um estudo mais aprofunda
do. Cada região tem de ter um estudo próprio; não se pode colocar 
debaixo desse guarda-chuva amplo todas as tenas devolutas da 
-união. -

Temos uma realidade, um ecossistema no Nordeste, um na 
Amazônia oub:o no Centro-Sul. ootro oo Noroeste.. De maneira, 
Sr. Presidente, que sou contra. O relatório é contra o projeto. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr- President.e, peço a 
palavta pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a pàlavm o 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES _(PSDB- BA- Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho o maior res
peito pela ação parlamentar do Senador Ronan T!to, pela sua 
preocupação quanto à tramitação dos diversos projetes. O nobre 
Senador ia direcionando o parecer favoráVel c; de repente, fez uma 
modificação- deu ufna. volta de 180 graus--, posicionando-se de 
forma contrária ao projeto: ACredito que essa inteipretação tenha 
sido um pouco alijada do siguificado e da necessidade de o Con
gresso Nacional fazer com que se estabeleçam normas para a exe
cução daquilo que determina a ConstituiçãO da República. 

O Sr.Rooan Tito -Pexmit:a-me V. Ex.- um aparte? 
-o SR.JUTAHY MAGALHÃES--OuçoV. Ex" compre

zer. 
O Sr. RoDan Tito - ÔD.obre Senador destacou exatamente 

o· que estou pensando. Não é poSsível estudar um projeto desse, 
como Relatot:: substituto, em dois mllru.tóS. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Exatamente. 
O Sr. Ronan Tito - Penso que devo reformular a minha 

posição. Eu gOstada de pedir vistas do projeto, para que en possa 
melhor estudá-lo e para que se possa fazer o relatório de forma 
mais adequada. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES --A -Mesa é que teiá que 
decidir sobre essa questãO~ póil}ue. infelizmente, não sei se cabe 
vistas do projeto. · · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Advirto ao emi
nente Senador Ronan Tit6 que, tegimentalmente.não é pennitido 
conceder vistas do projeto a V. Ex• em Plenário, já que essa maté~ 
ria cabe à Comissão Técnica que a analisou. 

O Sr. Ronan Tito - Nesse caso, Si:'~ Presidente, peço a V. 
Ex• que o projeto volte à Comissão âe A:sstintóS Sociais,_ para que 
sejam dirimidas dúvidas levantadas a esse respeito. 

O SR.PRESIJ)ENTE(JúlioCampos)- Vamossobrestaro 
projeto. Para ter mais tempo parn estudo_, ele permaneceJJisobre a_ 

mesa. 
Nos termos do art. 254, parágrafo único, do Regimento ln

temo, abrir-se-á perante a Mesa o prizo de 48 horas para a interpo
sição de recurso por um outro membro do Senado, para continua-
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ção da matéria, já que o parecer de plenário do nobre Senador R o- _ 
nan Tito foi Contrário. -

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peÇo a 
palavrn paia uma explicação. 

O SR- PRESIDENTE Qúlio Campos)- V. Ex" tem a pala-
VIl!. 

· O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Ficou ap.-oVadO o pare
cer oontrário e Com prazo de 48 horas para apresentação de recur
so? Foi essa a decisão da Mesa? 

O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos) - Não. Não houve 
votação do parecer. O parecer é contrário, ficaOOo sobre a mesa 
durante 48 horas., a flDl de :receber recursos. S6 poderemos votar 
essa matéria na próxima quinta~ feira. 

O SR. PRESIDENTE Qú!io Campos)-ltem 53: 

PROJETODELBIOOSENAOOW !6!;DE1392.

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 172_.1, do_ 
Regimento fntemo) 

caráter mais abrangente, já. que iDcluilambêiil 'O adiciriilld ao frete 
para a renovação da marinha_mercante. _ _ 

O art.: 4° do Projeto sujei~_ as ª-'lu~i_çõeS_ de pens fabricados 
:-no· País, para a pesquisa cieiltífiêa e-tec:i1ólógica, ao Iúnite glObal

anual a que se refere o art. 2° da Lei 8Q!O, de 29 de março de 
1990. determinando, ainda. a observância da sistemáticã e dos pro-
cOOímentos estabekcido$ ~este_diS]?9Sii:ivq:- __ o - -

Como a Lei n• 8.010, de 29de IIJai><>de 1990, trati aporias 
da importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológi
ca. resulta evidente que a sistemática e os _procedimentos relacio
nados em seu art. 2° não são_oompativeis oo:m a atiVidade de fabri
cação, no País. de tais bens~- QuantO ao J]inite ·global anual, sua 
3plicação aos insumos importados, ex vi do art. 1° da Lei n° 8.010, 
de 29 de março de I 990, repen:utirá, automaticamente, no volume 
de bens fmais produzidos nos termos do art. 1 o do Projeto. 

-Pelas razões acima expostas, somos pela aprovação do Pro-
jeto na-_forma do seguinte substitutivo: · 

- SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO W 161, DE 1992. 

-ConCede- isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados aos bens fabri<ados no Brasil e des
tinados à_ pesquisa científica e tecuológica. 

Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1992. de au
toria do Senaé!Qr Jutahy Magalhães, que dispõe sobre ó 
uatamento tributário aplicável aos bens produzidos no 
Brasil e destinados à pesquisa científica e tec:õ.õl6gi~. 
(Dependendo de parecer da Comissão de AsSUntos Eco
nômicos) Art. 1 o São iseiifas do ImpOsto sobre Produtos Iridustrializa

dos as aquisições de máqiiinàs, eqt}lpameiitos, aparelhos e instru
Nos temtos do art. 140, § 2°, do Regimento Intemó~-desig- mentos, bem' como suas partes e peças de reposição, acessórios, 

no o eminente Senador José Eduardo Vieira para proferir parecer- ~-máteiias"-primas e produtos intermediários, fabricados no País e 
em substituição à. Comissão de Assuntos Ecqnõmicos.- - -- destinados à pesquisa científica e tecnológiCa ilã.cional. 

O SR- JOSÉ EDVAADO (PTB-PR. P= proferir parecer.) - Parágrafo únicó. São assegurndas a manutenção e a utiliza-
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nos termos do art. 61 da ção do crédito do Imposto sobi-e Produtosfnduotrializados relati, 
Constituição Federal, o em.ine:ilte Senador Jutaby Magalhães sob- vamep.te_ à ~ériaS~primi~. produtos intermediários e demais insu
mete à apreciação do COngresso- Nacional o Projeto de Lei do Se- mos empregados nà fabricáÇãà dos bens de que trata este artigo. 
nado Fedeilll n• 161, de 1992, que "dispõe sobre o uatamento tri- Art. 2° O disposto nesta Lei se aplica somente às aquisiÇõeS 
butáiio apliclivel aos bens produzidos no Brasil e destinados à realizadas pelo Conselho N>Cional de Desenvolvimento Científico 
pesquisa científica e tecnológica"~ e Teç:!!Ol6gico- CNPq, e por entidades sem fins lucrativos, ativas 

O Projeto objetiva conferir maior amplitude à Lei n° &010~ no fomento~ na -~oação ou na- execução de pesquisa científica 
de 29 de março de 1990, qfie ~iSentou dos fmpostos~sobre 1.-rmpi>r- e tecnológiea ou de ensino, devidamente eredenciades pelo CNPq. 
tação e sobre Produtos Industl.ializ;idos, e do adicional. ao _frete ~- 3° Esta lei entra ~ vj.gor_na _data de: sua p..Iblicação. 
para renovação da marinha merca.nte. as importações de máquinas, --~ ~: 4° Revogam-se as diSpoSições eiÍl contrário. - -
equipameD.to~ aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e E o parecer, Sr. Presidente. ... 
peças de reposição, acess6ri.os;matérias-primas e produtos inter- O SR. JUTAHY MAGALHAES- Sr. Presidente, peço a 
mediários, destinados à pesquisl>Cieutíflca .,~tecnológica. palavrn pela ordem. ~ _ _ . ~ _ 

Os art5.1 •e zo do" Projeto estendem a iseiJ.çãodos_lmpostos O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- V,Ex" tem a pala-
sobre a Importação e ~ Produtos lndustria.liz.adc;)s, preVista na vra, nObre Senador. _ _ _ . _ _ _ o -~ - _ _ 

mencionada Lei n• 8010, de 29 de março de 1990, aos mesrilos O SR. JUTAHY MAGALJiAES (PSDB- BA. Pela or
bens quando produzidos no País e destinad~ ~--idênf!cos f~ .. as- dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiclen~~ quan_ci? V. Ex• 
sim como aos insumos importados para a sua: fabricação. A exclu- anunciou a matéria que-Seria -inclUída erií discusSão; ressaltou que 
são total do crédito tributário é assegurada, no caso, pela manuten- se tratava de mais um projeto do Sena,dor Jutahy Ma.ga.Ih~~ Gos
ção e utilização do crédito do Jmposto_sob@ Proc;lytos Industriali- taria de informar que realmente há vários projetas sob a minha re
zados relativamente a matérias-primas, produtoS intemiediários- e latoria. Sempre declarei aqUi que não tenho nenhuma preocupação 
demais insumos empregados na fabricação dos bens de que trata de que sejam aprovados ou rejeitados. Todavia_, não qilero~ ao ter

~ este Projeto. · minar o meu mandato, que projetos sob a minha respoosabilidade 
Os arts. 3° e 4° do Projeto restringem a iseri.Ção em ~sa--às estejam engavetados. Solicitei, pois, que todos esses projet.os que 

aquisições realizadas, dentro do limite global anual a que se refere estão- nas comissõeS ·viessem-ao pl~o._ a_ fim ~e qile' eu -possa 
o art. Z' da. Lei n° 8010, de 29 de março de 1990~ pelo Conse1bo proferir o meu parecer. A decisão- cã.be ao Plenário, democratica
Nacional de DesenvOlvimento CientífiCo e Tecnológico- CNPq, e mente, votando a favor ou contra. 
por entidades sem fms lucrativos, ativas no fomento, na coordena- Sr. Presidente, esse projeto decorre - creio que o substituti
ção ou na execução de pesquisa científica ê. tecD.Olõgicã oU de en- v o está correto, não discuto- de uma visita- que fli, êrifêOmpanhia 
sino devidamente credenciadas pelo CNPq. do Senador Jarbas Passarinho, a convite do então Vire-Presidente 

Quaiito ao mérito. o Projeto contempla. em seu art. 2°, ma- Itamar Franco, a São José dQs Campos. Ali, a5: ~torida~s milita
féria já regulada no art. 1° da Lei n° 8.010, de 29 de março de res e cierttlfiCas demonstraram a preccupação em que se encontra.-
1990~ pOis eSte último dispositivo concede isenção para a importa- vam de estarem ~ndá conçen'ências para materiais estrangei
ção de insufnos (matérias-primas e produtos intetmediários) em ros, agraciados com a isenção. ao contrário do produto nacional. 
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Radar, por exemplo, 6 comprado na Fran~ po:rqu~ em razão dis- nas aanoo uma opiniãq_pessoal-, deixei a critério da Mesa-decidir 
so, chega aqui pót um preço mais baixo. · - J!iOSseguir na matéria ou submetê-la à Comissão de Constituição, 

Então, assessoo:ado por pessoas eni São José dos Campos, _ Justiça e Cidadania. · 
apresentei esse projeto, com o compromisso, inclusive, assumido O SR. CID SAIIÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente, 
pelo então Vioe-Presidente, de apresentá-lo também aqui. · peço a palavra para discutir. 

Esse projeto IIaiDila há algum tempo nesm Casa, hã dois O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a palavra V. 
anos mais ou menos; portanto, não está Sendo l:tisco_tido de qual- Ex•, Senador Cid Sabóia de Carvalho. • 
quer modo. E o Senador José Eduatdo aperfeiçoa o projeto, apre- O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_ (PMDB- CE. 
sentando um substitutivo. Para discutir. Sem revisão do _Ol:Jl,dor.) -Sr. Presidente, sn e Srs. 

O nosso lrabalho é jusmmente decidir, e não engavemr ma- Senadores, é iridiSCutJvel que o Senador Josaphat Marinho funda
térias com ~ quais não estamos totalmente de acordo. Por isso, menta com COIIeÇão na Constitu-ição Federal a questao que levanta 
esse é mais um projeto dentre vários outros que se seguirão. pãrajuStificar o seu voto coDliâiío. Todos nós lamentamos demais 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O p.rec., conclui termos que negar aprovação a esse projeto, haja vism a explicação 
favoravelmente à matéria, na fonna do substitutivo que apresenta. dada pelo autor da proposilnr.l, Senador Jutahy Magalhães. Fac-

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Pnlsidente, peço a tua!meute ele está oom:to, o mérito da propositura é iudiscutivel. 
palavra pam. discutir. mas entendo que para o processo não ser fuim.inado neste plenário, 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. Ex• a pa- realmente deva ser ouvida a Comissão de Coustituição, Justiça e 
laVIa. _ . _.. Cida.dania., porque restaria a adàptaçao do texto àquilo que obser-

0 SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL- BA. Paxa discutir. vou o Relator para que a lei se tome meramente permissiva. Não é 
Sem revisão dó-Cndor.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores', nem uma lei au~va. porque a isenção é uma matéria típica do 
acabo de tomar oonbeeimento da matéria aqui no plen&io. Reco- Poder Executivo. Tanto livrar alguma coisa dos direitos alfaudegá
nheço que o objeto do projeto é inteiramente louváveL Há, porém, rios, oomo oouoeder a isençãO, despachos livres de direito e despe
que oousiderar o disposto no art. 61, § J•, inciso ll, letia b, de chos isentos são matérias tipicas do Poder Executivo. 
Coustituição: -- E isso já está deuutis consolidado na legislação brasileira, 

"Art. 61-----------·-··--··-··-··-·· mais precisamente na velha legislação alfaudegária, aluda de 1894, _ 
§ r•. São de iniciativa ]Xivatíva do Presidente de e até aqui; isso é uma prática da legiSlação biasileira. 

República as leis que: •. ·-··----··---··-·-··--·-··-··-··- Mas não acho justo que essa matéria seja aqui prejudicada, 
pelo alcance que ela tem, pelo mérito de que ela dispõe. Assim, se

H- c1is,ponham sobre:.·-··-··-··----··----.. ··- -na intereSsaltte, com a conCOI'dmcia do Relator e a concordância 
b) organização a~va e judiciária,_maté- do pxóprio autor do projeto, que a matéria fosse p:na a devicja. au

ria tributária e orçamentária, serviços públiCO> e pessoal ffiência_na Çomissão de Coustituição, Justiça e Cidadeuia, onde 
da adminislração dos TOiritórios;_,_, esse textO poderia ser adapmdo a fnn de que o Ministro da Faien-

Or.o, a isenção de tributo é, evidentemente, "!"léria tributá- da e até o Presidente da República dispusessem do fundamento le
ria. Se assim se entende, oomo me parece que se deva enteuder, hã gal dedo pelo Legislativo para, sendo o caso, oonoader a iseução. 
um óbice de natureza constitucional à ap:ovação do projeto em Mas,_4e outro modo, realmente, a ini~:va-em ma~ tri
faoe da Constituição. Este é 0 po!llO de vism que suscito, ficaudo a butária e, aliado â matéria tn"bulária, as quesiõOs orçamentárias, 
critél:io da Mesa manter a discu~o e_ a -v~ ou submeter a ma- b.ldo isso se liga diretamente ao Poder Executivo_, niesmo porque a 
féria à Comissão de Coustinúção, Justiça e Cidedania. _ . _ matéria tributária reflete na orçamentária, obviamerite. 

o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ Solicito a v. Ex" que _ Por isso, concordo com a 3lllW'lenmção do Senador Josap-
providencie tim requerimeDlo neste seutido, que a Mesa aleJldetá. hat MariDbo, mas não querendo vomr oonlra a matéria faço essa 

o SR. JOSAPHA T MARINHO _Estou apenas daudo um coosulm ao Relator e ao autor do projeto - inclusive o autor do 
voto no plenãrio. Não quero perturbar a tramitação da matéria. Projeto estando presente: se não seria melhor ouviiB><>s a Comis
. · O SR. JOSÉ EDUARDO - Sr. 'Presideute, peço a palavra são de Coustituiçãõ; 1ustiça e Cidadeuia para um texto final, pelo 
-'· Oidem. • qual se adequasse essa matéria ã !eira da Constituição no que con-
"'""" oeme à iniciativa eles leis. O SR. PRESIDENTE (JúlioCampos)-Tem-v. Ex" a palaV111. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB - PR. Pela Oldçm.) _ Sr. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa. re-
Presidente, gostaria apenas de informar ao SenadorJosapbat Mari- quêrimeriió que será lido pelo Sr. t• Secretário; 

nhoque aLein•8.0lO,de 29 de maiÇOde 1990,regulaamatériae É lido o segulute 
estabeleoe limites para as aquisições e importações para o CNPq e RE_QUERIME_ NTO N• 865_ , DE 1994 
outras entidades. 

Eutendo, portanto, Cjue essa legislação é .Uiorizativa no seu- Senhor Presidente, 
tido de oouoeder ao Mini- da Fazenda o Poder de esteuder essa Nos tennos do art. 255, ll, 12, do Regimento Intemo;re-
isenção aos produtos nacionais. Pela Lei n• 8.010, somente os pro- queiro que, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1992, 
dutosimpottadosteriamessebeneficio,oquenãofazseDtidoalgum. além de Comissão ooustaute do despacho inicial de distribuição, 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO -Se a referida lei já per- seja ouVida, também, a de Coustituição, Justiça e Cidadania. · 
mite ao Ministro estender, de aotra lei não se teria necessidade. Sala das Sessões? 22 de novembro de 1994.- José Eduar .. 
Mas se há necessidade de um projeto- e lamento que assim OCOll"a 

-,evidentemente que, diante da Constinúção, a competência é pri
vativa do Presidente da República, na fonnado art. 61, § 1•, ll, b. 
Exptessamente, a Coustituição declara que são da oompetéucia 
privativa do Presidente da República as lei&"que disponham sobre 
matéria ln"butária. - _ , _ 

Como meu propósito não é fuimiuar o projeto - estou ape-

do. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio CamPOs) - Etu vomção o re

querimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe:cmanecer 

como se enconb:am. (Pausa.) 
Aprovado. 
Remeta-se o Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1992,_à 
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Comissão de Constituição~Jiistiça e Cidadania. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência reti

:ra da pauta a matéria constante do Item 54, nos lenhos do art. 175 
do Reg!mento Interno. 

É o seguinte o item retirado de pauta: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 147, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos ao
art. 172, I, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n' 147, c!". !993, de au
toria do Se_nador JtJtaby Magalhães, que determina que 
os Institutos Médico-Legais comuniquem- à Fundação 
Centro BiaSileiro paxa a Infância e Adolescênciã as mor~ 
tes violentas oconidas com criançaS e adolescentes. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun· 
tos Sociais) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa. re
querimento que será lido pelo Sr. I' Secretário: 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 866, DE 1994 

Nos termos do art. 352. inciso II. jo Regimento Interno, re
queremos a extinção da urgê:D.cl.ã concedida para o- Projeto de Lei 
da Câmant.n' 126, de 1994 · ·· · 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1994. - Jutahy Ma· 
galhães -Jacques Silva- Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em votação ore
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer. sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimeoto, cai a utgêhcia. 
Em conseqüência, deixa de ser apreciado o Item 28 da pau

ta, que volta à sua t:rami.tação nOIIIl31. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)-' Não há no plená· 

rio quorum qualiflcado para a votação dos Itens I a 16 da pauta. 
A votação dessas matérias flca adiada. 

São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada: 

1 

PROJETO DEDECRE'IDLEGISLA TIVO N' 44, DE 1993 

(Incluído em Orde;, do Dia uos leimOS do art. 3.75, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em. tnx:oo único, do Projeto~ Decreto Legis1ativo 
n' 44, de 1993 (!l0 250193 na CámJrra dos Deputados), que apmva 
o ato que renova a permissão da RADIQJNIJEPENDENIE LIDA. 
pala exploiar serviço de rsdioclifusão sonota em fi:eqüência modu!áda 
na cidade de Lajeado, Estado do ruo Grande do Su~ tendo 

Pareceres, proferidos em Plenái:io, em sribsti.tuTÇão à Comis-
são de Educação: ~ _ ~ 

-1° pronundamento: Relator. Senador Amir_Lanc;lo, favo-
rável 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 
(lncluido em Ordem do Dia no• terP;lQS do_art._3}5L _ 

VIII, do Regimento Jn!Jlmo) · 

Votação, em b.tmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 45, de 1993 (n° 253193, na Câmant. dos Depotados), que aprova 

o ato que renova a concessã9 outQrgada à RÁDIO CAPINZAL 
LTDA. para explorar serviço de rsdiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Capinzal, Estado de Santa Cotarina, tendo . 

Pareceres, proferidos em Plenário; Cin sUbstituição à-COmis-
são de Educação: · · 

-1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favo-
rável ao projetO; ~,.--

-2° pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pi:ilheito, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à pro
posição.-

'3 

PR0$1'0 DE DECRETO LEGISLATIVO N' 41', DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, vm, do Regimentõ Interno) 

Votação, em ttnno único, do Projeto de Decreto Legishitivo 
n' 46, de 1993 (n' 248/93, na Câmant. dos Depytados), qoe aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à RADIO FRA 1ERNJ. 
DADE LIDA. para explor.n: serviço de rsdiodifusão sonom em 
freqüência modolada na Cidade de Araias, Estado de São Paulo, 
tendo 

Parecer, pmferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de Educação: , c-

-1° pronunciamento: Relator: Senador Alvaro Pacheco, fa-
votável ao_ projeto; , 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Joilas Pinheiro7 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à pro
posição. 

4 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO i.j" 48, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia; nos termos do 
ort. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo úmca,-do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 48. de 1993 (n' 264193, na Câmant. dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a peonissão da RÁDIO JORNAL DO BRASIL 
LIDA, pala explorar serviço de radiodifusão soooro em fi:eqüên
cia modolada ná Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja
neiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Anreo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
zo pronUDcianieõto: pela regularidade dos atos e procedi

mev,tos concernentes à proposiçã~ 

5 

PROJETO DE DECRETo LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo -úniCo, âo Projeto de Decreto Legislativo 
n' 49, de 1993 (n' 273193, na Câmant. dos Depotados), que aprova 
6 ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL LIDA. para 
explorar serviço de radiodifusãá sóliorã em freqUência rilodulada 
na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres., proferidos em Plenário? em substituição à Comis
são de Edocação. 

-1° pronunciamento: Relator: Senador A:mir Lando, favo
rável ao projetO; 

-2° pronunciamento: "Relator: Senador Ney MaranhãQ. 
pela regularidade dos atos e prooedimentos conoementes à propo-
sição. · . . 
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6 

PROJETO DE DECREI'O LEGISLATIVO NO 52, DE 1993 

(Incluído eni Ordem do Dia, nos teunos do 
art.375, vm, do Regimento lntemo) 

Votação, em tumo único, do Projeto 4e ~o_Legislativo 
n' 52, de 1993 (n' 246/93, na Câlnar.i dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO · GRANDÉ 
LAGO LTDA. paia explOillr serviço de zadiodifusão SODOta em 
onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, -proferidos em Plenárió, em substitui-
~ à Comissão de Educação: · -

-1' pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão; 
-2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes ã propo-
sição. -

7 
PROJETO DE DECREI'O LEGISLATIVO N' 55, DE"i993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do 
art.375, VTil,doRcgimentointemo) 

Votação, em tumo úníco, do-PID.]eiõ de~~O Le&Slativo 
n' 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos D.P,tados), que apreva 
o ato que renova a concessão outótgada ã PAQUETÁ EMPREEN
DIMENTOS LTDA. para explOillr setViço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Floriano, Estado do PiauL tendo 

Parecer favorável, preferido em Plenário, Relata:: SOnador 
·"Ney Maranhão, em substitnição à Comissão de Educáção. 

8 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termós do • 
art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Votação, em tumoú~ do Pro.it?to de J?ecreto Legisla.t.i._vo 
n• 7, de !994 (n' 308/93, na Câmara dos Deputados), que apreva o 
atç que renova a outorga deferida à RÁDIO CULTURA DE TIIVI
BO LIDA., paia explórar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, preferido em Plenário, Relator: Senador 
Meim Filho, em substituição à Comissão -de Educação. 

9 

PROJETO DE DECREI'O LEGISLATIVO N' 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tei1nOs âo-
art. 375, vm, do ~egimento Intemo) 

Votaçào, em tum_o úníco, dO Projeto de Decrete? Leglsl-ª
tivo n• 9, de !994 (n• 301/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova'! ato que renova a concessão outOrgada à RÁDIO E TV 
TAPAJOS LIDA., para explorar serviço de_zadiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de S-~tarém? Estado do 
Pará, í.eudo _ _ - -- -

Parecer favorável :Proferido em Plenário, :Relaiçi: SeÍlador 
Dirceu Caraeiro, em substituição à Comissao de Educação·. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO .No lÔ, DE -1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos -do 
art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Votação, em fumo único, do-Projeto de Decreto Legislativo 
n' 10, de 1994 (n' 297/93, na Câmara dos Depiiiados), que apreva 

o ato que outmga pennissão à FUNDAÇÃO p.,: URBANO TiiJE. 
SEN paia executar serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia 
modulada. com fms exclusivamente educativos, na Cidade de 
Novo Hambmgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário, em substib:li~ 
ção à Comissão de Educação.· 

-1' pronunciamento: Relator: SenadO!' João França, favo-
:rável ao prejeto; · 

-2° pronunciamento: Relator. Senador Meira Filb.o, pela 
regularidade dos ates e J1"'CCdim•ntos con=:nentes à preposição. 

. c_c_J1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Votação. em tumo t1nico, do Projeto. de Decreto Legislativo 
n' 11, de 1994 (n' 265/93, na Clm&idos Deputados), que apreva 
6 ato que renova a pernrlssão -outorgada à S.A. RÁDIO VERDES 
IVIARES, para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre. 
qüéncia modelada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceaci. tendo 

Parecer favo:rável, proferido em Plenário, Relata:: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de E.ducação. 

12 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATivO Nõ12, DE 1994 

. (Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
,.art.375, VTil,doRegimentointemo) 

V ol.açlio, em tumo úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 12. de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados), que apreva 
o ato que outorga pennissão à FUNDAÇÃO CULTURAL CRU
ZEmo DO SUL para executar serviço de radiodifusão sonora em. 
freqüéncia modulada na cidade do Sorocaba, Estado de São Paulo, 
tendo 
. ·- Pareceres favo:ráveis, preferidos em Plenário, Relat<>r: Sena~ 

dOr Meira Fllho. em substituição à CõmiSsãO :de-Educação: 
-1° pronulidamento: favorável ao projeto; 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi~ 

mentos COJ:lCeillenles à proposiÇãO: · - · · 

13 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' !8, DE !994 · 

(Incluído em Ordem do-Óia :Õ:os termos do- -
art. 375, VTI!, do Regimento In.temo) 

V atação, em turno únic:O; do Projeto de Decreto Legi•la, 
tivo n• 18, de 1994 (n' 252/93, iia -Câ!nara.dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifuSão so
nora em onda média na Cidade de Axaguaína, Estado do Tocan
tins, tendo - - - _ _ o 

· Parecer favo:rável, proferido em Plenário, Relator: SenadO. 
Carlos Patrocínio. e.tllsubstiblição à ComisSão" de-E_~~cação. 

-14 

PROJETo DE DECRETO LEGISLA TIVÓ N' 19, DE 1!194 . 

- (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vrrr, do Regimento Inlemo) 

·Votação, em turno t1nico, do ProjetO de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n' 254193, na Câmara dos Deputados), que apreva 
o ato que renova a concessão outmgada à TV TOCANTINS 
LTDA. paia explOillr serviço de radiodifusão de SonS e imagens 
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(televisao) na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo-
Parecer favorâve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 

Carlos Patrocínio~ em substituição à Comissão de Educação. 

IS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N<>23, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) c 

Votação, em ttrmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 23, de 1994 (n• 327/93, na Câmara dos D~putados), que apmya 
o ato que renova a concessão oUtorgada à RADIO MONT ANHFS 
DE BOTELHOS LTDA. para explOOJr serviço de tadiodifusão so
nom. em onda média Da Cidade de Botelbos, Estado de lVIinas Ge
r.üs, tendo . _ 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Hemique Almeida, em substimição à Comiss:ão de Educação. -
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"24, PE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, eDi tmno úniCO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 328193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPE
RIOR DO V ALE DO SAPUCAÍ pata executar serviço de radiodi· 
fusão sonora em freqüência modulada, com fms exclusivamente 
educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado~ de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorâve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavta pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela ordem.)- V amos 
votar em globo todas essas concessõe_s. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Não deixa de ter 
dúvidas o Sr. RoD.aD. Tito. · - - -

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, todos os Parlamen
tares conhecem a expressão ''V_otai:_ em globo". Por favor, não me 
debitem oo creditem segundas intenções ou até mesmo terceiras. -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Antes de passar ao 
próximo item. gostaria de COIDllDicar a este Plenário que dentro de 
alguns instantes a 1• Secretaria do Senado Federal estaiá inaugu
rando a Galeria dos ex-Primeiros Secretários, na qual es~ inc;luída 
a figura do enúnente Senador Jutahy Magalhães. 

. . Queremos reiteritr o convite aOs Parlamentares presentes 
para que. após a sessão, compareçam àquele recinto. 

O SR. PRESIDENTE (JúlioCampos)-ltem 17: ~ 

. ~ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, vm, do Rel;imento Interno) 

. .Discussão, em turno único, do Projeto-de Decreto 
Legis!:>tivo n• 50, de 1993 (n• 277/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a outorga defe
rida ao SISTEMA NOVA ERA DE COMUNICAÇAO 
LTDA, para explorar serviço de radiodifusão sonora eiri 
onda média na Cidade de Borrazópolis, Estado do Pata· 
ná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

Nos termos do art. 140, alínea "a", do Regimento Interno, 

designo o~ eminente Senador José Eduardo para profeór parecer 
em substituição a Comissão de Educação. ~ ~ 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB - PR. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, chega a esta Comis
são, para parecer, o Projetó de Decreto Legislativo 050, de 1993 
(n° 277, de 1993, Da Câmara dos Deputados), que "aprova o ato 
que renova concessão à entidade Sistema Nova Era de Comnnica
ção Ltda, para explorar canal de radiodifusão sonora em onda :mé
dia na cidade Borrazópolis, Estado do Paraná". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 577, de 1992, o en
tãO Presidente da Rep.íblica sUbmete ao Congresso Nacional o ato 
constante do Decreto s/n, de 04 de setembro de 1992,. que renova 
concessão_ para exploração de canal de radiodifusão soilora., nos 
termos do m;t. 49, incisO xn, Combinado como§ l 0 doart. 223-da 
ConatituiÇãó Federal. 

É a S:eguinte a composiÇão aCionária ~ empreendimento . 
Sistema Nova Em de Comunicação Ltda: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participaçãg _ 

~BeneditoC!áudioPingaFogodeO!iveiia 5.700.000 _ 

Cláudio Augusto de Oliveira 

José Herculano Ferreira 

Total de cotas 

3.000.000 

1300.000 

!0.000.000 

O presente projeto foi eXamhl'ãd.O pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputa· 
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator. Deputado 
Flavio Derzi, e aprovação unânime daq\iCia Comissão .. 

Na Comissão de Constifujção e J:ustiça e de ~edação daque
la Casa, o ProjetO TOi criilsiderado juridico, constitucional e vazado_ 
em boa_ técnica legislativa. -- - -- - - --
-- - -

~ 11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação,-pelo Congresso Nacio
nal, dos_ atos que outorgam e renovam pemllssão ou autorização 
pai-a qrie --se executem serviços de radiodifusão sop.ora e de sons e 
imagens,. praticados pelo Poder Executivo, nos tenrios do art. 223 
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, 
de 1992. Essa norma interna. elenca uma série" de infóim.ações e 
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem 
como pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o 
processo submetido à análise desta Comissão d_e Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL n° 050. de 1993 evidencia o cumprimento das fonnali
dades estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que 

_à empresa Sistema Nova Era de Comunicação Ltda atendeu a to- __ _ 
dos os requisitos técnicos e-legais para habilitar-se ao Ato do Po- · 
der Legisla_tivO que renova concessãÕ, -opiriamoS pela aprovação 
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo n• 277, de 1993 
cll!borado pela Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Eni discussãó o _ 
parecer. ~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- SL Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)'- Concedo a palavra 
ao Senador Jutahy Magalhães, pata discuúr. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. PreSidente, a proposta do Item 
17. relatado pelo Senador José Eduardo Vieira, é uma daquelas 

_que têm a sua documentação completa realmente. Nesse aspecto, 
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ru1da a opor quanto à sua tramitação. - _ 
Como váriaS'ootraS-óão-têni essa docuJ:iie~~_c_onlPieta, 

vou pedir para que, à medida que fore:Ca. sendo anuncfadas. -sCjaúi 
retiradas de pauta. 

Mas. Sr. Presidente, tenho lido nestes últimos dias algumas 
matérias a respeitooâã.S COncisSOOs di :rádio e televisão, ~o que rep
resentaram :llas eleiçõeS~ óSriu -poo:er de influência e de ~pu~
ção da opinião pi:íblicà. E vi a euloilá Cõm quefoi dedãrãdo que 
I!.enb.urna concessão seria feita nesse peiíodo de GOverno, porque 
não queriam que se esta'&elece~eni- novas cOnCessões sem antes 
resolver se seriam feitas-a traves di solieiõ~-de Iiilão ou de uma ou
tra ma.neira qUe nãO aperias umã nova_e5~Ih~~~-Os __ con~-

cPara discutir. ~em revisão_do _o:radoi-.) ~Sr. Presidente, rio Caso es
pecífico nunca telilOs nadã a favor ou contra cada projeto dessa na
tureza. Não se tiiU.a de enfocannos aqui exatamente esse.pedido de 
autorizáção, permissão Ou-Concessilo~ NãO é esPecificamente esta 
ou aquda emis:SOia de rádio, televisão ou _uma emisSOia que ex _pio:' 
re AM ou FM Não é isSo.-A quéstão é de ·tes~ _ _ - _ 

Hoje. já tlão podemos entender a cQmiiD.ica_ção no_ BI3$il- -
principalmente- a- te1ecolliLlllÍcação. cu ]os dil:eitOs- pertencem ao -

-pro-prio Estado, que- apenas concede ou autoriza ou perniite- a ex
ploração por particulares. mas os direitos originários_ básicOs, di-

- reitos centrais pertencem ao Estado Fedetal - no seu aspecto de 
permissãÇJ, autorização ou concessão, sem que vinculemos o proje-

. tes. ComO se fsso fosse· reS"olver a ~qUestão ••• Isso é importante, é 
um passo. Mas se alguém com_ poder deseja realmen_~ resolv~ _ 
essa questão-.Nós aqUi temos--- Ciigo D.6S de fÕnna ímpeliai. mas 
pelo menos eu --lutado_ contra tudo_ isso e ouço algunias vezes o 
Senador Ronan TitO, com nlulto maiS brilho do que eu, falar sobre 
essas questõeS~- Mas, para resolver esse problema, não basta ver 
daqui para a frente, porque o inai da concentração de poder já está 

to aqui examinado aos propósitos da empresa que explora a radio-
d_ifilsão em cada_casq específico.- -

Qual o compromisso_ dessa emissora de rádio ou de televi
sªo- rádio AMou I'M? Qual o. compromisso-com a edu_cação ou 
com a cultu.ra? Qual o compromisso com a moralidade pública? 
De vez que muitos criminosos neste País, assim como buscaram 
mandatos parlamentares, também buscaram obter emissoras de rá
dio e de televisão para proteção do ilícito. Uma verdadeira prote
ção do ilícito, pela manipulação da opiníãô pública, o que cientifi
camente não é provável, mas a éti_~ brasileira ~~nte sofre alte
rações de acordo com o- cOm.Portamento doS ·órgãOs de comunica
ção, principalmente quando se fo:rmam em cadeias nacionais, dan
do-a eles. muitas v,ezes. o poder cÕncorrenlf; com os Poderes ver
dadeiros da República brasileiia. 

feito. Essa é a 1e1. - -
Os própriOs 6rgãos de imprensa lnÕStram 0 que representou 

em cada Estado a concentração de poder da mídia nas mãos de 
uma fam.Hia determinada; família que, colncideniemente, foi vitõ=. 
riosa DáS urnas. -

Então, fazer sorteio daqui para ~nte não __ Yai resolver. Se 
querem inst:iru:ir a democratização da inf.orinação D.o PãíS; devem 
mudar a lei e rever também as decisõeS paSs3.da'S-; pelo-inenõs to
das as renovações de concessão. E, nesse próXil:no ario~ vamos ter 
uma safra de renovações importantes. Eu não êstarei aqui,_ mas 
muitos outros estarão. 

Assim, Sr. Presidente, insisto que riã(,--Pode haver dim.Ocra
cia perfeita eriqàruito nãoiOr democratizada ·a informação no B~a
sil. E não pode haver democratizaÇão da iiifonn.ãção nõ Brasil se · 
as mesmas famílias continuam, Cada veZ maiS, ·aumentandO essa
çcncent:ração de poder em suas mãos. 

Estamos vendo o caso das TVs a cabo, em que, por coinci
dência., também tem havido compra de açõeS põr-ãqueieS que co
meçaram como acionisfas. IssO vai gerir lna:iS concentraÇãõ de 
poder na mão daqueles que já têm poder quase que absoluto. 

Temos recebido aqui documentos que dizem: ''Fulano- de 
tal não tem outra emissora". MaS nãO sabemOs~ porqu~ nã_o inves
tigamos-, se esSa enllssora Iará-parte ae Uln COriglomerado já-do
minado por alguém num determinado Estado. 

Vimos isso algum tempe atrás, e foi discutido em várias 
sessões~ no caso do Piauí. Havia lima eiillssora de televisãO que. 
dentre seus proprietárioS~ tinha um que não pQ~~~ n~u~ oo.tra 
c!nissora, mas seus três irmãos eram proprietários= de -tréS televisõ
es ilO Estado. - --

Ora, Sr. Presidente, estamos,-SeriadO Feder:ãJ. e Çâillara dos 
Deputados, praticando uma fonnã de omissão numa questão que, 
talvez, seja a mais impOrtante para o Pciís no momento. 

Mas _isso não emociona nin.guém, p_iaticainente nãO ínle!es-· 
sa a ninguéni e pareCe qUe VaiConti.ÍJ.üai- assim. · 

Apesar disso, estarei aqui até o dia 15 -de dezembro, mani
festando minha opinião ~ontrária a eiSâ sitúaçio. E este projeto,· 
em que trato da questão da concessão de rádio e televisão. é mais 
um que peço seja trazido a plenário. Não acredito que mude nada, 
ln2S pelo menos terei a consciência de ter tentado até o fmal. ... . 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutfr. ~-- - --

O SR. PRESIDENTE (Julio Cainjios)::. COncedO a palavra 
ao ilobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 

- Esse é um caso damaior_sr.ividade! 
-Hoje, o 'rádio no Brasil quase sempre é aquilo que se con-

venciónou cllam3.rde ''viirolão", tocando música o dia inteiro. com 
ós _locutores dialogando com ouvintes as coisas m_ais banais e às 
Veies até indecorosas; a indecência tomou çonta do rádio no_ Bra
sil, seja AM ou F~ ou s~a o rádio_ co_m i~gem, que é o caso· da_ 
televisão. · - -

Não há umã responsabilidade assumida pela empresa peran
te ó Senado Federal quanto aos seus compromissos sociais e, de 
resto, sem a fonllação do COnsenio;_(:iue )á é ma~ também_muí-~ 
to batida nesta easa e DO Congresso Nacional, nada se fiscaljza ~
bre comunicação ÍlÕ Brilsil. muitO xilenos em televisão. Quanto 
mais alta for a audiência de -um programa de televisão, mais a em
presa exploradora daquele canal se acha autorizada a levar os te
mas mais ch(X:a,Dtes ou ideologicam~te ligados a UDI.a:_ n~si~
de de audiência competitiVa cada vez- maior. N"'ao há limites. _ 

- Quem tem visto telev~ão ultimamente no Bfcisil, quem tem. 
ouvido rádio, AM. ou FM. sabe que o apelo sexual e erótico to
mou conta por inteiro dos meios de comunicação, sem que, por 
outro lado, haja a menor: preocup~o com a educação brasileira e 
muitá menos com o ensino, que é a educaÇão mais especificadã. e 
cOm os problemas adturais. · 

O Sr~-Jutahy Magalhães- Permite-me V~ Ex• u:ol apãrte? 
O SR. CID SABÕIA DE CARVALHO- ConCedo o apar

te a V. Ex•. 
O Sr. Jutah)d\lagalhães-SeJÍador dd Sab6k de Carva

lhO, estou- esçutando a argumentação de V. _Ex• e apenas gostaria 
de emitir. mais u_ma ve~z. uma opinião. Co~~ro que. neste mo
mento, o mais iriiPoftante - é -dificil de se conseguir isso, mas não 
é impOssível. se aprovannos uma nova legislação a· respeito-de 
concessões de rádio e de televisão --é a repetiçã:o de uina lei ·que 

_ existe em_ um país altamente democrático, em (}ue a Iivli empresa 
é respeitada quase que de forma absoluta, mas onde há esta restri
Çâo aos meios de comunicação: quem é dono de jomal não pode 
ter, no mesmo Estado, um canal de televisão. Essa é m:Da lei ame
ricana. Já foram suscitadas dúvidas se essa lei poderia ser mantida 
perante o Supremo Tribunal nos Estados Unidos; o Supremo Tri-



Novembro de 1994 

bunal decidiu a favor da manutenção dessa legislação. Então, 
deve-se fazer com que aqueles que, hoje, estão Dessa siruação se 
adaptem durante um ·deteuninado período, para evitar que comi
nuem com esse poder. Tenho o maior respeito -pelos locutores de 
rádio ·e de televisão e pelos jornalistas; es~ pessoaS não São res
ponsáveis pOr isso. Gostaria de citar apenas õs exemplos do Rio de 
Janeiro e de São_ PaUlo: os DepUtados mais votados nesses dois Es
tados são radialistas. Isso é apenas para demonstrar o poder de in
fluência que têm o rádio e a televisão sobre a população. EleS-utili
zam bem, não temos dúvida quanto a isso, mas trata-se de uma 
clara demOnstração, de que nos dois Estados mais desenvolvidos 
deste País, os maiS ·votados para Deputado Fedeial, coincidência 
ou não. foram aqueles que utilizam os meios de comnnicaçãO pro
flssiOriã.lmente.. Então, veja V. Ex• que, quando se concentra esse 
poder de fotma extraon!inãria em 70, 80 rádios do mesmo Estado, 
de todas as televisõeS no mesmo E.Stadó, fazemlo a campa:Dha em 
favor de uma determinada figura ou criando certas imagens, o que 
isso representa como poder de manipulação da opinião pública. E 
não há democracia que possa resistir a isso pçrr longo tempo. Essa 
é uma batalha não apenas daqui para frente. É preciso modificar o 
que já está errado. _: 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO'- Agradeço a V. 
Ex .. pelo seu aparte que ilustra bastante o meu pensamento. 

Como V. &•. não estarei aqui na próxima legislatura. Mui
tos de nós não estaremos, outros companheiros nossos continua

.. rio, estarão, cu.mprinclo ainda uma nOva etapa de seus mandatos, 
outros conseguiram a reeleição,-mas o fato é que esse -tema é da 
maior preocupação. ~ -

Como V. Ex•. pretendo, enquanto estiver aqu~ manter sobre 
este assunto o máximo _em vigilância. E já- que não foi poSsíVel 
examinar esses projetas todOS na ComisSão-de Educação, minha 
tendência será votar 11nâo" a todos esses projetos. porque não reco
nheço condições para que sejam votados legitim;tmente pelo Sena
do, principalmente quando aqui exercemos a representação de Es
tados federados, ~des interessa~ na solução desse_problema, 
que. ocotrido na área federal, tenham, no entanto, essas concessõ
es. autorizações e permissões efeitos localizados nos MunicípiOs e 
nos Estados. Ainda mais diante da potência redozida das emisso
ras de FM que fazem delas rádios DJ.UDicipais. Portanto, uma queS
tão federal, mas tipicamente de características municipais. Por 
conseqüência, a soma disso tudo leva a uma condição de grande 
interesse para os representantes do~ Estados federados. _ 

Por isso, Sr. Presidente, encaminho contra para que esse 
projeto seja negado nesta Casa, por falta de condições para sua 
aprovação. 

O Sr. Júlio CampoS, J<> Secretário, deixa a -cadei
ra da presidência, que é oCupada pelo Sr. Chagas Ro
drigues,l0Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 
o projeto, eni tumo único. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, enceno a discussão:
A votação fica adiada por falta de quorum. 
Os itens seguintes sãõ retirâdos de pauta nos termos do art. 

175, e, do Regimento Interno: 

18 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62; DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumO úDico. do Projéto de Decreto Legislati
vo n° 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
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a:PfOVa o- ato que renoVa a conceSsão outorgada à SOCIEDADE 
RÁDIO VILA REAL LTDA, par.t exploxar serviço de r.ldiodifu. 
sãO sonofu: em-onda média na cidade de Cuiabá.. Estado de Mato 
Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

19 
PRO.JETÕ DEDECREfO LEGISLATIVO No 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art.375, VIII,doRegimentOintemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dOs Deputados), que 
aJl!OVa o ató qóe renova a concessão outorgada à SOCIEDADE 
RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S/A para explorar serviço 
de radiodifusiio de sons e imagens (televisão), na Cidade de Lon
drina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

20 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N° 69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do: Dia Dos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Disrussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 69, de 1993 (n° 313/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO MARIANA LTDA . 
para explOiar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modu
lada na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo 
de parecer da Comissiio de Educação) · 

21 
PROJETO DE DECRETo LEGISLATIVO N°8, DE 1994 

(lnclu!do em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Jntemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto ~de Decreto Legislati
vo n° 8, de 1994 (n° 303!93, rui =dos Deppta<ios), que apro
va o ato que renova a pemrlSsão outorgada ã RADIO CULTURA 
D6 PAULO AFONSO LTDA, para exploru serviço der.ldiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de Paulo Afonso, 
Estado da Bahia (Dependendo de parecer da Comissão de~duca· 
ção) 

22 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N° 20, DE 1994 

- ~:- :-(InclUído em Ordem do Dia~ iios te:onos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo no 21), de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a ~o outorgada à REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA, 3tua!mente -denOmmada 
REDE FÉNIX DE COMUNICAÇÃO LIDA., para eotplorar servi
ço de xadiodifusão sonora em freqUência modulada na Cidade de 
São José dos Pinhais, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) · 

23 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Jntemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 21, de 1994 (n° 2'Yll93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão 3a. FM RADIO INDE- _ 
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PENDENTE DB ARCOVBRDE LIDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqiiência moduiada na Cidade de Arco
verde, Estado de Pemambuco. (Dependendo de parécer da Comis-
são de Educação) - · -

24 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 20,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nOs termos do 
art. 375, V1II, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussã~ em tumO tin.ico, do Projeto Oe Decreto Legislati-
vo n• 26, de '!994 (n• 344193, oa Câma;'a dosDiJ>utados), que 

. aprova o ato que outorga permissão à RADIO CAMPOS DOU
RADOS FM L TOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada ria Cidade de Medianeira, Estado do Pa
raná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

25 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 39,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nOs termos do 
art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

DiscussãO, em tumo Uii.ico, do Projeto de Deéreto Legishiti
vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara dos DeJlutados), que 
aprova o ato que outorga permissão a RÁDIO SERRA NEGRA 
FM LTDA .. pata exp!orar serviço de radiodifusão sonma em fre
qüência modulada oa Cidade de Akerosa, Estado de Minas Gerais. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

26 
PROJETO DELE! DA CÂMARA W 124, DE 1994 

(ErD. regime de urgêlicii. nos termOs do 
art. 336, "b", do Regimento lutemo) 

DiscussãO, eni tuinO -úniCo-,O.o PrOjetO. de Léi_ Cia Câmara n° 
124, de 1994 (n• 4.672/94, na Casa de ongem), de iniciativa do_ 
Presidente da República, que dispõe sobre a instituição do Sistema 
Nacional de Educação Tecnológica e dá outras providências. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

2(, de 1991 -Complementar,- de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favOiável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assnntos Econô
nlicos.--

. _ _ REQUERIMEI'jTO N• 484; DE :1994 

- -- Votação, em turno único, doRequerimenton°4l!4, de 1994, 
do Senador Marco Macie1, solicitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Presidente e do Secretárin do Conselho Nacional 
de Segt1I3!1Ça Alimentar (CONSEA), Doni Mauro Morelli, Bispo 
de Duque de Caxias e Dcutor Herbert de Souza (Betinbo), para 
prestar, pexante o Plenário do Senado Federal, esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil no BiliSil, especialmente nas 
regiões mais pObres, e apresentar as sugeStões e medidas que _o ór
gão proporá ao Senhoc Presidente da República, com vistas a en
frentar tão grave questão. 

40 

REQUERIMENTO N° 680, DE 1994 

VotaçãO~.,-em tu..~o W:ÍiCo, do R.equerime~o n° 680; de }99"4,
solicitando nos termos do ait. 336~ nê', do Rciginlento Jnteino, ur-
gência pam -o ProjetO de Resolução n• 122, de 1993, que cria a Co
miSSão de Ciência e Tecuo~g~ 

52 

PROJETO DELE! DO SENADO N" 160, DE 1992 

_(Incluído em Ordem do Dia IioS termos ·ao 
arL 172,!, do Regimento lutemo) 

Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1992; de autoria da Se-
nadom Júnia Marise, que submete a nomeação do Secretário da 
Re<:iita- Federe! ã previa aprovaçãO do Senado. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) - -

O SR. PRESIDENTE (Clagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hydecl<el de Freitas. 

29 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W3,DE 1994- CN 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, "b", do ~egimento Interno) -

_O SR. HYDECKEL DE FREITAS (PPR- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, sem 
embargo de todas as difieu1dades que o País ~m enfrentado, a po

-~ Jíticã econômicii- &:asiletta dÕs últimos anos caracterizou:-se pela 
- improviSação e Por lances de prestidigitaÇão, como se magia pu-

Discussão, em tumo único, do Projeto de R.e~lução n° 3, de 
1994- CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Comis
são Parlamentar Conjunta do Mercosul. (Dependendo de p.recer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

30 

OFÍCIO N° S/72, DE 1994 

- desse ser aplicada à economia. 
De fato, desde o primeiro Plano Cruzado, verdadeiros ma

gos-políti~nomistas imãginaram qUe poderiam ie..o;;Õlvei os 
gravissimos problemas políticos nacionais com planos miraculo
sos qu~ do dia para a noite, estabilizariam nossa combalida e bl
multuada economia. 

- Os ''planos11 eri:t queStão rotam allt0i1!ari.a.mente imi)ostos, 
sem que a sociedade pudesse maniíestãr-se. Seu inani<Jueísmo ca.-

(Em regime de urgência, nos termos S.o racterizou-se pelo congelamento de preços e salários .. eStratégia 
art. 336, ''b", do Regimento Intemq) _ que revelou-se absolutamente impotente para domar o cavalo sei-

Oficio n° S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco vagem da inflação, que logo liberfuu-se e passou a cavalgar cada 
CentJ:al, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo vez com mais velocidade, atingindo a mais de cinquenta porcento 
do Estado de São Pau.Io, relativa ão pt>..dido de emissão de Letras ao mês no fmal do governo Samey. 
Financeiras do Tesouro do Estado de ""ão PaulÕ:. LFI'P, destina- Também o Plario Coilor foi um fracasso total, e o conflSco 
das à liquidação de precatórios judiciais. (De!'endendo de parecer da poupança popular, que tantos problemas sociais gerou foi com
da Comissão de Assuntos Econômicos) ple~ente inútil paxa dominar a espiral inflacionária, sem embar-

go de todos os traumas- que desencadeoo. 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, 

DEl~l-COMPLEMENTAR 
Finalmente, com o então Ministro da FazenCa Fernando 

Henrique Cardoso, tivemos o Plano ReaJ, UilJ. _prpgrama sério, aus
Votaçã~ e:n hiiito único, do Projeto de Leí dç:)S.~nado D.0 - ~_ero e w.\lito hetÕ-eÍlgendrado pela competente equipe de ecOno-



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção íi) Quarta-feira 23 7193 

mistas que o concebeu, chefiados pelo Presidente da República Conseqüentemente, o Hospital, que neste ano completa 85 
eleito. _ anos de _relçvantes serviços prestados_ aos ~. enfrenta_ 

O Plano ReaL ao contrário dos anteriores, não determinou ''sérias dificuldades fmanceiras''. Atuando como· unidade regional 
congelamentos artificiais; e a Unidade Real de Valor- URV. que de saúde. uma vez que é responsável pelo atendimento de 60 por 
deu origem ao Real, não foi imposta aos-agériteS-eOOiiôifficõS, Dias - cenOOda demanda total de beneficiários do SUS, e sem receber au
por estes voluntariamente aceita. - · xílios oU subvenções nmnicipais -ou estadu~ vê-se na contingên-

GJ:aças ao Plano Econômico ~ curso, hoje o País dispõe cia de ter que enceii31' as suas atividades, casO persista a ina.dim-
de uma moeda forte, que até Vã.le mais do que o dólar norte-ameri- plSncia e o "descaso-do Governo Federal''. -
cano, o que aumentou significativanlente o poder aquisitivo do tra- O Dr. Xisto Augustinho- Detoni, Médico Cllefe da Radiolo-
balhador ~ileiro. gia do Hospital Santa Isabel. em depoimento contundente sobre a 

Registrando esse fato tão auspicioSo para à economia nacio- questão, alerta para Tla lenta e gradual campanha demag6gica de 
Da!, e que se tomou realidade em virtude da atuação fnme, segura clifamação deflagrada contra o bom nome daquele estabelecimento 
e competente de Femando Hel:irique Cardoso, temos plena convie- assistencial". Por diversas vezes, não pOdendo Saldar os seus com
ção de que o Congresso Nacional não de$apontará a população promissciS p.:>r insuficiência de receita, o HSI foi compelido a sus
brasil~ aprovando as refOIIItaS - constituCiOnais iridispensá.veis pender o atendimento aos pacientes do sistema previdenciário, ar
para a consolidação definitiva-do Real. colocando o País :onii1 iné- canelo -com a crítica generalizada de usuários e da imprensa. 
dito ~o de desenvolvimento sócio-econômico sem inflação. N"mguém se lembrou de culpar a "desastrosa polítlCã. de re-

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. murieração aos serviços de terCeirOS que foi continuamente posta 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Coneedo a em pr.itica pelos govemos. de 1969 pan> cá". Ninguém procurou 

palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. ver que esse problema atinge "a grande maioria dos prestadores 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR- SC. Pronuricia o se- particulares de assistência: médica". levadOs à insolvência pela ir

guinte discutso.)- Sr. Pres1dente. Sr., e Srs. Senadores. olegisla- responsabilidade dos devedores. especialmente os nomeados Mi
dor constiblinte-estabeleceu, com clareza, que o financlamf:nto do nistérios da Fazenda e da Saúde. 
SisteD:ia Único_ de Saúde- SUS será efetivado ''mediãnte rea.u:sos -Na verdade, a Íllstitui~ó ~gue ,;Com isfoiço di seu cOr
provenientes dos Orçamentos da U~. cdos Estados, do Distrito po funcional um nível elevado de qualidade técri.ica". O serviço 
Federal e dos MuniclPioS", além das contribuições sociais qrie fez prestado, porém, é retribuído com "um subpieço que se referencia 
relacioiL3I'no art.l95 da Carta em vigor. unicam:IDte na Võntade de dar atendimento uniVersal, sem ~pon-

Ademais, ao ser votada aqtii a Lei n°. 8.689, de 27 de julho sabilidade fmanceira". O INSS, nesse caso, faz "deferência com 
de 1993, defmiu~se a responsabilidade de a União garantir, "atia- chapéu allieio", praticando verdadeira apropriação indébita. 
vês do Orçamento da Seguridade Social", de modo permanente e "A angústia de funcionários e médicos do Hospital Santa 
sem prejuízo -da participação das verbas do Orçariienlo FJ.SCãl. a Isabel tem loogabist6rian. Wao são eles, por certo, os culpados por 
destinação anual "de recursOs :finao.ceiros equivalentes, no míni- esse estado de coisas, pois não há prestador de serviços capaz de 
mo, à média dos gastos do extinto Instituto Nacional de Assistên~ manter indefinidamente um contrato deficitário, em que O Cõinpra
cia Médica da Previdência Social_-: INA:MPS, nos últimos cinco doi' remunera consultas médicas a um real e quarenta_ centavos, e 
exercícios fiscais' 1

• atos cirúrgicos pelo mesmo preço de uma econômica refeição co-
Face à límpida redação dessas dispo~s legais. Dão se po- metcial 

dem vislumbrar motivações que jUstifiquem a situação-de extrema Não se pode aceitar, portanto, a pretensão de deformar a · 
pemlria vivida pelo SUS. Cruzam-se. pela imprensa. as acusações imagem do Hospital Santa Isabel. e de seus médicos e servidores. 
que seguidamente disparam as maiores autoridades da Fazenda e posto que são eles também vítimas 11do '}esmando e da vergonhei
da.Saúde, cada qual ãs outras atribuindo a responsabilidade pelo ra" em que se lr.!DSformou o Sistema Unico de Saúde. ''Está na 
caos instalado no funcionamento do Sistema, em todo o tenitório _ hora de o Governo, que recolhe as contribuições, assumir, de for
nacimta!. ~ _ -~ --~- ma honesta. a própria responsabilidade. e pagar. com pontualidade 

A lei transferiu as funções, competências, ativ:idades e atri- e tabeias-conetas, os serviços preStados." 
buições do INAMPS às Secretarias Estaduais e Municipais de Sobre o tema. pronunciou-se. igualmente. o Sindicato dos 
Saúde, responsáveis pela gestão do SUS. As dotações orçamentá- - Estabelecimentos de Serviços de Saúde. Instituições Beneficentes. 
rias da Autarquia. remanejadas pa:m o Fundo Nacional de Saúde- ~ Roligiosas e FilantrópicaS do Estado de Santa Catarirui - S!ND
FNS. estariam. portanto. destinadas a satisfazer àS obrigações fi- HESC. SU:gerindo que o fato de um hospital. do porte do Santa }sa
nanceiras do Instituto junto aos órgãOs gestores, com vistas à ma- bel, suspender o atendimento, deve constituir motivo de grave 
nu tenção continuada do custeio dos serviços de saúde. preocupação para a autoridade pública, ooS seus três níveis de Go-

No entanto aquela paroela menos afortunada da população vemo. 
em lugar algum encontra o __ indispensável amparo médico-hospita- Essas autoridades, que não foram sensíveis para antever a 
lar, e o que se vê, de um fado, é a d.ra.ioática. falência da rede assis- suspensão do _atendimento, ~biam que as despesas há muit.õ não 
tencial pública e, de outro. as duras privações por que passam os eram ressarcidas. Também não perceberam que o problema, em tal 
hospitais pitrti.culares conveniados, que mantêm, no limite extremo circunstância, tende a deflagrar uma reação em cadeia, com o fe
de suas possibilidades, o atendimento, sem que por isso percebam chamento de outros estabelecimentos hospitalares em semelhante 
a retribuição con~r.~tada. simação. com imponderáveis prejuízos para a satíde da população. 

Esse é o caso, por exemplo, do Hospital Santa Isabel, da ci- Atesta o Presidente TérciO Egon Paulo Kasten, do Sindicato 
dade de Blumenau, mantido pela Sociedade Divina Providência, dos Hospitais de Santa Cat.uiria, que ·essas autoridades não atenta.- -
com sede na capital do nosso Estado. Confoime o relato do Presi- ra.m. -para a realidade da crise na saúde, permitindo a supexveniên
dente Bemardo Wolfgang Wemer, do Conselho Administrativo do cia do seu agravamento nos óltimos tempos, em d.eco.rrencia" dos 
HSI, "o Govemo Fede-J:al, attavés do SUS11

, não vem solvendo "os sucessivos cortes das contas. do MiniStério. Sequer desconí:taram 
débitos que tem com os prestadores de seiViÇO médico-hospitalar", que os hospitais estariam obrigados-a atender à totalidade de sua 
sob a alegação da falta dos recursos conesponde-ntes. quota de pacientes, a troco do recebimento de _apenas três quartos 
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dos serviços Jr<Stados. . _ diário da VC>Z do Brasil, ficaria o biaSileiro·dos rinc<;es mais afus-
Para o llder sindicalista, o Hospital Santa Isabel foi cons~ tados dos centros urbanos, onde não chega nem a televisão t~em a 

trangido a suspender as suas atividades, assim comO ÍIZer.UD. deie- · imprensa escrita.. completamente aTheio ao que se passa no COn
nas de rolr.lS entidades assistenciais médicas do Estado e do País, gresso Nacional. Mas isso é nmito pouco, em vista da pequena au
que, por .fim. vietain,a se .descredenciar do SUS. Essas prestadmas diência que tem esse programa. 
de serviço devem ter avaliado que a preservação do .seu patrimô- Por outro lado, pata os bmsileiros que têm acesso i}. televi
nio, na maioria pertencente à comunidade, era incompatível com a são e aos jamais, chegam notí~ sim. Mas as notícias- sempre 
dependência à vontade política do Governo, à aversão que têm,_ u mais ).igadas às _ações nefastas e reprováveiS de uns e outros. Mi
nossas autoridades em solucionar de vez os problemas da saúde. nal, o escândalo é que faz que sejam vendidos mais ]omais -e au-

De se:u ponto de vista, o Hospital Santa Isabel ''tem a obri- m~ os pontos da audiência na televisão. 
gação de pennanecer ativo, buscando sempre o progresso técDico- Além dis~ há os: grupos empresariais detentores do mono
científico paia o bem-estar do ser humano, que ~seu recinto nas- pólio da infon:nação_ que-estão pedna.D.entemente a postos para fa
ce. CUI3...Se e vive seus últimos momentos".Isso garante ao HSI "o briCar ímagens -e distorcer fatos. pOrque lhes interessa favorecer 
direito sagmdo de buscar a me!hor alternativa para a sua sobrevi- · uma facção politica e denegrir Outras. AUferem dividendos políti
vência". . Cos de gr.mde monta com esse pernicioso desvirtuamento da fun-

Acrescent.e-se que, no Estado de Sanla Catarina, 85 p0r cen-- çãó legítima de bem informar a população. Mas sobre esse tema já 
to dos hospitais sãO propriedade de instituições Comunitárias bene- me pronunciei incontáveis vezes nesta trib~ e inumeráveis ou
ficentes, sem rmalidade lucrativa. Em sua maiorja, Ostentam longa tras em artigos que escrevi. Resisto:_ ao impulso inexoíá.vel de en
existência e um rol extenso de bons sexviÇOS1>Iestados à popula- veredar por ele. para retomar o camiiJho central de minha fala de 
ção, não importando a classe social de quem os procure, para o ali- hoje. 
vio de seus mãles. As• incumbe ao poder público __ sedimentar as 
condições que facilitem o acesso do cidadão aos seus sexviços. 

Q que pretendo, Sr. Presidente, é centr:ar meu pronuncia
mento nnma linha de aruação. que exerci. como parlamentar, e da 
qual muito me ocgulho. Trata-se das iniciativas que flZ prospera
re~ riésseS longos anos de mandato. para modificar o texto consti
tucional então em vigor, apexfeiçoando-o e tomando-o _mais ~n
sentâneo com os requerimentos da atualida9e. .. 

Vamos concbJD:', Sr. Presidente, consignando que não há 
como contestar a validade desses argumentos, pois, enquanto a Fa
zenda briga com a Salide, e esta com aquela, são os empresários da 
área assistencial médica, e os hlliDildês beneficiários do SUS, os 
grandes e verdadeiros prejudicados pela irresponsável desavença. 

Parece-nos, então. intolerável que a autoridade fazendãria, 
sob pretexto vário, imponha o bloqueio dos repasses das dolações 
que a Salide deve endereçar ao SUS, assim decretando irreparável 
dano financeiro à rede assistencial privada, e prejldicando o aten
dimento que devem merecer os seus milhões de usuários. 

&a o que tinbamos a dizer, Sr. Presidente._ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Prommcia 

o seguinte discorso.) - Sr. Presidente, St"' Srs, Senadores, ao lon
go dos vinte anos de atuaçãó parlamentar que oúleitoreS do meu 
Estado me concederam a h~ ~ o privilégiO de exercer no Con
gresso Nacional, assumi, sempre com denodo e espirita público, 
uma gama infmitamente ·variáVel de iniciativas legislativas, a par 

- dã:s- OlltrtiS atribuições que O ttabalb.O parlamentar exige dos mem-
bros de suas Casas. - ·~ 

Infortunadamente, os meios de comunicação nacionais es
tão sempre mais interessados em divulgar os fatos políticos que re
dundam em noticias escandalosas, por inmitos nem sempre con
fessáveis. Essa seleção perversa raramente noticia -os fatos võlta~ 
dos para fomecer ao cidadão comum o espellio honesto de tudo o 
que faz um parlamentar na nobre função de dar vida e curso ao Po
der Legislativo. Nem mesmo em respeito à figura do eleitor age a 
imprensa comum. Deveria ela dar tr.msparência ao trabalho global 
de deputados e senadores, pua que seus eleitores pudessem avaliar 
e conferir a justeza do voto depositado por eles nas umas eleito
rais. 

Qual o quê! Que jornal. televisãO ou tâ<lio concederia espa
ço para noticiar'-o trabalho rotineiro-aos-discursos pronunciados 
em plenário, dos relatórios nas comissões tetiláticas, dos estudos 
nos gabinetes, dos volos nas sessões, dos projetos de lei apresenla
dos às Mesas, dos apartes nas discussões, e lUdo mais que faz um 
parlamentar:> 

No entanto, dos tres Poderes da República, é o Legislativo 
aquele que traba.Tha com as pxtas pelll13Ilentemente abertas, dan
do visibilidade e publicidade a tudo que faz. Não fora o resumo 

Faço referência a essas iniciativas, por cOnsiderar d~_sutna 
importância os motivos e razões que me levaram a apresentá-las 
em fonna de emendas constituciOnais. Seu registro poderá contri
buir para difundir a idéia de que os parlamentares desta Casa, ao 
contrário ~·propósito- s6rdido que impera na imprensa tendenc_io
Sa, sãõ operantes, ativos e legislam em prol do bem conn.un,. 

Um dos temas em que centrei munição por longo tempo foi 
o da distnbuiçãó do prodnto da anecadação dos illlpOs!Ds pelos 
Estados e Municípios brasileiros. 

Entendia eu. bem como o recoxili.eciam especialistas., admi
nistradonis e líderes políticçs. que a-partição daS rendas provenien
tes de tributos em vigor no Brasil gexava sacrifícios insuperáveis 
às administrações estadual$ e municipaiS, muitas delas já com acú~ 
muJo considetável de dlvidàs. o enfrentamento das demandas da 
população encontrava óbices intnmsponívei~ na e~~- qe recur
sos e fazia avolUmar-se a pressão social por bens e serviçO~. 

-Imbuído da convicção de que não alcançaríã.mos a demo
cracia plena sem uma justa distribuição dos recursos federais, to
mei a iniciativã" de elaborar, ainda em 1975, uma Proposta de 
Emenda à Constituição, que dava nova redação ao caput do art. 25 

·da Emenda Constitucional no. I, de 17 de outubro de 1969. Como 
se sabe, essa Emenda Constitucional reduzira à metade o percen
tual destinado a cada uni. dos Fundos previstos emle~ alêm de in
cb.J.ir 9s Teni.t6rlos rio Fundo de Participação dos Estados e Distri-
to FederaL . . -

Essa alteração criJira graves difieuldades às admiJllstrações 
estaduais e municipais, principalmente aos pequenos Municípios 
que viviam do Fundo de Participação. 

Pela minha Proposta, a União passaria a distribuir vinte por 
cento do produto da anecadação dos impostos menciona4_os nos 
itens "IV e V dO art. 21? à razão _de dez por cento ao Fundo de Parti
cipação dos Estados, DistritO Federal e Texritórios e dez por cento 
ao fulido de Participação dos Municípios. Foi aprovada com pe
quena modificação. 

Em 1980, persiStindo a distorção existente, ela~ nova 
Emenda CoDstinJ.cional que _contribuísse para atualizar o texto 
constituciOnal. 
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A Emenda Constitucional n°. 5, de 1975, que dera nova re

dação ao caput do art. 25, estabelecia que a União distribuiria vin
te por cento do produto da arrecadação dos impostos mencionados 
nos itens IV e V do art. 21, da seguinte maneira: 

I - nove por cento ao Fundo de Participação 
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios; 

D - nove por cento ao Fundo de Participação 

vembro do mesmo ano, sem qualquer votO em contrário, mas teve 
~-sUa votação obstada por faltã de quorum, por jJouquíssi!nos votos, 
na Câmara dos Deputados-

Voltei a insistir. em 1987, batendo na mesma tecla. Por 
meio da Proposta de Emenda Constifucionar:ii0• 87, -pugnava eu 
pela inclusão do seguinte parágrafo ao arL 175 da. nossa Carta 
Magna: 

dos Municípios; e § 5° - As pessoas idosas têm direito à seguran .. 
m -dois por cento ao Fundo Especial que terá ça econômica, a condições de habitação, de convívio 

.sua aplicação regulada em lei. familiar e comunitário, que lhes propiciem oportuni-
Pela minha nova proposta, a União passaria a distribuir trin- dades de realização pessoal e de participação ativa na 

vida social; a lei disporá sobre esse direito e essas 
ta por cento dos recursos mencionados, elevando os percentuais do 
Fundo de ParticipaçãO dos Estados, Distrito Federal e Tenit6riõs e condições. 
do Fundo de Participaçãq dos Municípios de nove para quaton.e, Estav_a eu convencido __ de que poderia o legislador começar a 
segundo uma progressão anual gra.dativa nos dois 3nos subseqüen- saD.ar a grave omissão que recaía sobre nossos idosos, indivfduos; 
tes à sua vigência. . -- · freqüentemente marginalizado'> pelos familiares, pela sociedade e 

Atento ainda às mudanças sociopolíticas em curso e ao an- pela assistência do Estado, não obstante terem dedicado uma vida 
seio geral de restabelecer a vigência -da plena democracia no País, de trabalho à constru~ de uma !)ociedade mais próspera e mais 
apresentei, em 1980, a Proposta de Emenda CoriSiifuCiõnal n°. 32 •.. justa. Esta lei decorre da proposta que apresentei à Comissão de -
que visava a devolver às estâncias hidrominerais a eleição OoS Pre- Assuntos Sociais do Senado Federal que a aceitou e encaminhou o 
feitos por via direta_ Suspensa tempornriameÍlte do texto oonstitu- projeto à deliberação do Plenário. 
cional. num período em que o País Vivia sob um regime político de O esfOrço corijunto ~-de nossas iniciativas pariarrientares, do 
excepcionalidade, urgia restabelecer o direito -doS-eleitores das es- GoVemo_ e da sociedade organiz.1.da acabaram por conferir aos ido
tâncias hidrominerais de elegerem pelo sufrágiõ uriiversal seus sos uma substantivã contribuição. concretizada na Lei 8.842, san- -
PrefeitOs e Vereadores. Tal modificáção contnõuiria- para fOrtale- CioD.ada pelO PresideDte -da República em janeiro do pi-eSente ano. 
ccr as teses do moderno municipalismo na.cíarial e resgatar nossa Dispõe essa Lei sobre a política nacional do idoso, prevendo aç&:s 
tradição de renovação democrática. · governamentais CDJ.. várl_as ~. como: promOção e assistência so-

No campo dos direitos sociais--e garantias individuais, cariii- cial; saúde; educação;-Uabalho e previdência social; habitação ;! 

nhava-se para o alargamento de declarações de direito maís gene- urbanismo; justiça e inclusive cultura, esporte e lazer. Com essa 
rosas, despontando nas constituições modernas um direito funda- Lei, o Govemo e a sociedade passam. a dispor dos instrumentos: 
mental de novo tipo, a saber, o direito à moia:dia. Convencido de necessários a uma ação mais eficaz e a um controle maíS3:dequa-do 
que é dever inadiável do Estado brasileiro garantir uma moradia no atendimento à população de idade avançada. 
digna aos indivíduos carentes, elaborei a Proposta de EmeD.da à Ao longo de minha atl,lação parlamentar. não deix__ei ainda 
Constituição n°. 54. de 1g82, incluindo dispositivo cOm tal teor no de-atender aOS reclamos ·de múor eficácia nó desem~o_ d~ nos
parágrafo dez do art. 153, que passaria a ter a seguinte redação: sa: função legiferarite. Por entender ser danosa ao processo legisla-

tivo a emissão de decretos-leis, aPresentei proJ)Osia de enlinda 
§ 10-A.leiasseguraráaosind.ivíduoscareotes constitucional nesse s_entido, em 1987, extixpalldo a figura desse 

o direito à moradia digna. famigerado instrumento legãl. 
A casa é o ~o inviolável do indivíduo; nin-

Sabem todos os que acompanharam minha voz nas tribunas 
foé:o:~::,~:~:~~e:~ :=~s=m':~~:::, desta Casa que sempre defendi um Poder Legislativo forte, irutô-

nomo e independente eLO suas decisões. Enteli-do que -a demOCracia 
nem durante o dia, fora dos casos e oa forma que a - -
lei estabelecer. · só s-obreviverá e se fortalecerá com um Congresso soberano, alta

neiro e cônscio de suas responsabilidades na construção de um fu-
Veja. Sr. Presidente, o alcaDce da in_clu_sãQ desse -texto em ruro mais juSto e melhor para todos. Amp~do nessa crença é que 

nossa Constituição! Quanta justiÇa súcial seria feita! Que fortaleci- me bati pelo fun dos decretos-leis, da mesma maneíra que, hoje, 
mento teria a família sabendo~se agasalhada em paredes sólidas e repugno a enxurrada de medidas provisórias com -que o EXecutivo 
duradouras! inunda o trabalho congressual, sem que roelas se vejam a~ndidos 

Airida no campo dos direitos sociais. empreeifdi uma luta os pressupostos de relevâÍJ.cía e de urgência:-" - - -· ~ . -·- - • o-

em prol de um segmento até então negligenciado por nossas Cons- Ainda na seara do trabalho congressual, propus. em I 991 , a 
tituições. Refiro-me aos nossos idosos. -Por lamentável omissão do Emenda Co.D.Stíi:ucional n°. 01, que visava a alterar a modaiidá.de 
constituinte de 1967, a velhice não constava como fase- da vida hu- de apreciaçãO do veto, eStabelecida constitucionãlmente- em escru
mana merecedora de atenção especial por parte do Poder Legislati- tínio secreto, o qual eu pretendia alterar para processo nominaL Fi
vo. Para sanar tal omissão, apresentei, pór dois anos consecutivos, caria assim redigido o paráwafo quarto d<? arl.. ~5?-i nossa carta: 
as Propostas de Emendas Constitucionais números 25, de 1981. e 

§ 4°- O veto será apreciado em sessão cooiuu-8, de 1982, que.~ visavam a dar a seguinte redação ao parágrafo :.J 

quarto do art. 175 da ConstituiçãO vigente: - - --- ta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, 
só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absolt~:-

§ 4°- Lei especial disporá sobre a assistência ã ta dos Deputados e Senadores, mediante prOcesso no~-
maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e minaL 
sobre a educação de excepcionais. 

O propósito dessa iniciativa é dar transparência ao proce~o::~· l 
Apresentada a Proposta de Emenda. Constitucional n°. 25, de votação que ocorre na apreciação dos vetos pre~idenciais_ Cc:"": 

em maio de 198l,logrou ela aprovaÇão no Senado Federal em no- isso, fica fortalecida a estrumra partidária exi~r~nte: SCm ~ ~;~.:; 
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qualquer democracia resta enftaquecida. O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - Concedo a 

POr cooseguinte, fortifiCa-se -a cOnStriiÇãõ'"de u:rila sociedade palaVIa ao nobre Senador Pedro SUriõri: -- -
sólida, fundementada em princíPios sociais com:tcis e prá.tieas-jio- ~ ~ O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguin
llticas coerentes cOiDOs-:ãnseios-jiOpulares. te discUrso.)- Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, os jomais de 

Fossen:i nossaS~ votações permanentemente-abertas, o posi- âomingo último publicaram_o artigo Justiça a um lutador, do Se
cicmamento do parlamentar ficaria tmnsparerile não s6 pm~ ruà -i>aâot Josapbat Marinho. Como se fota Plutarco, o Senador Josap- , 
agremiação partidária, COD:ID também para o eleitor, a quem deve o hat Marinho traçou, com fmneza o estilo, os perfiS paralelos dos 
político, em primeitissima inStânc~ prestar coiltas de tal ou qual Senadores Nelson Carneiro e JJ. Seabra, este o mestre cívicO -de 
posição assumida. uma geração de ilustres baianos, admiráveis- pelo seu espírito pó-

No terreno ainda do txabalbo parlamentar em plenário, in- blico. 
tentei significativa mudança no tocame à definição do quorum Ressalta Josaphat Marinho, ele próprio uma legenda politi· 
para que as Casas Legislativas deliberem a respeito das proposiçõ- ca., o caráter ~ J J. Seabra, que sempre coiocoo a Bahia e o Brasil 
es que lhes são submetidas. acinla -de quaiSquer interesses partidários e, por isso. teve a gran-

A tradição juódica brasileira erige", em preceito constitucíO- -~dez.a de se empenhar na reeleição de Rui Barbosa. seu adversário, 
nal, a exigência do quorum de maioria absoluta de seus membros ~o Senado. · _ 
para a tomada de deliberação de cada Casa~ di<._ :!ma$ comi:;~s. _ . ~ p ~ p.e Ne;tson Cameiro' homa o Senado Federal, a to-

Ora, essa diretriz ~ se tem re~elado eficaz. Conseqüência --.dos nós que somos seus compa$eiros de Legis~atura. Após recor
direta dela é a impossibilidade de deliberação com a desejada ceie- dar, Slia luta na ãrea familiar e sua participação no eri<:anililhamen
ridade. Com isso, a adoção de medidas reclamadas pela sóciedade to das grandes questões sociais, Josaphat Marinho lembra que Nel· 
acaba inviabilizando-.se, na ausência de um amplo entendimento son Carneiro quis, recenteniente,-"em faêe -de -seUs minguadíssi
entre os partidos com assento nas Casas. m~ :real.s'\. obtet: empzésQmo da US$ 20 mil parn. ,.saldar débitos 

Por entender que o fundamental é preservar a exigência de inadiáveis11
• E conclui: · · · ' · 

serem as deUberações coniressuais a dotadas peJa maioria dos par- . -"Q_fatO e dignificador de Nelson Came.ixO, ainda (Jue â. ·exi-
lamentares que julgam importante estarem presentes eni plenáiio gênciâ. apieSsada do p'agàmetito Constr.mja. Esse fato indie;a, tam
para as votaçõeS do dia, apresentei a Proposta de Emenda à Cons- l,>éin,_i óplóião pública; que não Cabe getienilizar o inau juizO so
tituiÇão n•. 4, de 1992, que daria a Seguinte redação ao art. 47 da bre óshomens públicos. ,Aí está mnque, depoiS dO tantos manda
Constiblição atual: - · · tos' e :aos 8:4 anos,_ não se sente humilba_do_ por stia pobreza. Esse 

Art. 47. Salvo disposiçãO constitucional em 
contrãrio, as ddiberações. de cada casa e de SUas co
missões serão tomadas por maioria de votos, presen
te, pelo menos, um terço de seus membros. · · 

Quero lembtar que a maior parte dos ordenamentos. consti
tncionais estrangeiros. -embora ~do-se ao pÍincípio majori
tário, nãO quãlificã.m O quorum necessário. deixando a matérià. ao 
prodente atbítri.o parlamentar. Assim é, para mencionar um casç, 
nos Estados Unidos da América. , 

No Japão adotou.-se, com inegáVel sucesso. o qzwrum míni- · 
mo de um terço do número total de membros de cada Câmara. 

. É este o critério que gostaria de Ver i.rã}>Ialitado er,o.. nossas 
casas legislativas, para que as atremia.ções partidárias se f"~s(;ml 
sempre presentes nos plenários, pois dificilmente teriam a certeza 
de que sua ausência no ~so de. vOtação impediria a realização 
de votações. Restaríá fortalecido com isso o princípio da democra
cia representativa, e gaDbaria a sociedade ao ter seus pleitos deci
didos com a celeridade desejada. 

Sr. Presidente, SI's e Sts. Senadores, pretendi traçar, um re
lato sucinto das iniciãtivas de ~a lavra no tocante a mudanças 
no texto constitucional. 

Além de ter tido participação intensa rio PerlóOO da ASsem
bléia Nacional ConstiOJinte, no qual elaborei um sem-número de 
proposições, e, mais tarde, na fase de revisão conStiOJcional, na 
qual também apresentei gomde número de propostas, permaneci, 
durante meus v:inte anos no Congresso, vigilantemente atento para 
a~ alterações e Iefõnnas tenâentes a tornar .nosso texto constitu'ciO.:
nal mais consentâneo com os reclamos da sociedade e do cidadão 
brasileiro. • 

Se mais nãõ ÍIZ, nãCi foí por faJ.tãi-iiie a vontade, o ânimo, a 
coragem. Essas, acredito que as tive de sobejo. EStõu. portanto, 
quite com a confiança e o crédito que em mim depositaiam meu 
País e seus cidadãos. 

Era o que tinha eu a~ dizer, Sr. Presidente. 
A todos, muito obrigado! 

baiano lneí:ece ci apreÇo da sociedade: por sUa inteireza de caráter, 
e pela éficiência parlamentar em favOr de maior justiça sócia:l". 

Ao .O licitai- i tmnsêriçãó, nos Anàis do Senador, do artigo 
"Justiça a~ lutador.', o faÇo, $rs. -~~S. em boineila'.gem a 
lodos ·os par!ameD!ares que são da estirpe de JJ. Seabra, ~osaphat 
Ma.riobo_e_ Nelson Cameúli. 

- Muitoobrigado. 
· · EraC?que'f.in?~aclizei'. Sr. Presi~nte. 

DOCUMENTO A QUE sE REFERE O SR. PE· 
DRO.SIMON EM SEU DISCURSO: 

JUSTIÇA A UMLUfADOR 

Josaphat Marinho 

ü rece!lte artigo do senador Nelson Carneiro, sob,.,; titulo 
11Guílherme-"'. é o retrato de um derrotado que merece respeito. 
Ainda vivas as feridas do pleito ingrato. esquece de si para escre
ver sobre J. J. Seabra, a grande devoção de seu espírito político. 
''Pouco iipporta. se o revés resuhou de traição, de fraude, de cor
rupção''. como ~inal.C?U· Relevante é que. na hora de justa angús
tia, manteve a recordação do velho amigo e chefe, que foi uma das 
figuras estelares da R"!'Íblica. na sua prilnei!a fase. Entre enos e 
acertO~ "vit6riás e derrotas, Seabm guardou o sentimento de gran
deza, que é a marca indelével do homem p6blico. Em testemunho 
dessa qualidade, mais não é preCiso relembrar-se do que sua atitu
de edificante, como governador e chefe _de partido, de tomar a ini
ciativa da reeleição de Rui Barbosa ao Senado, apesar de seu ad
vei-sário. 

Espero que forças não me faltem para traçar o perfil parla
mentar do baiano eminente, em homa de sua vida produtiva e tem
pestuosa e em homeri.agem à conitança de seu fiel e espont.ineo 
devoto. No momento em_que Nelson Cameiro não retoma ao Con
gresso Nacional. é O qUe lhe posso prometer. A sociedade brasilei
.ra não o esquecerá, mesmo sem mandato. 11Se eleição que não se 
ganha é como exílio~'. segundo acaba de frisar, há ostracismo que 
pão leva à deslembrança. Seabra, como Otávio Mangabeira, foi 
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exilado, e de nenhum deles o povo esqueceu, em mzãó dos sexvi~ 
ços que já haviam prestado à coletividade. Destitp!d<> de mandato, 
porém presente, o dexrotado de agora há de ser lembrado sempre, 
pelo que fez e ainda pode filzer, graças à retidão de seu espírito pú
blico. 

A família lnsileira, sobretudo, há de permanecer ateDia ao 
que ele representw na alividade parlamentar. De um lado o com
batente, defensor de idéias e da liberdade de todos os cidadãos. 
~ao foi mmca um submisso, antes o homem independente. Como 
representante da Bahia, sua tena natal, w do Rio de Janeiro, com · 
que se identificou, o ideário do democrata não sofreu t;elipse. ~ao 
o experimentaiá, em qualquer campo, o octogenário hicido. De 
outro lado, não foi apenas o pregador de hberdades, mas, especial
mente, o coostrutor de mJÜs igualdade entre as pessoas, inclusive 
entre o homem e a DllJiher. Pode-se dizer que, na ação de CCJ!l.SreS· 
sist.a, depois de 1945, ninguém o superou naluta peta su]ll"eSsão de 
preconceitos e injustiças SOciais. Não se limÍtw, como tantos o fa
zem, à apresentação de projetas. Assegurou-lhes a contizmidade de 
seu esfotço, para vê-los vitorlosõs. E os vlu transfimnados em lei. 

Bateu-se tellaZlllOllte pela instituição do divórcio, quando o 
propugnar ameaçava eleição; <Üallte de resistência de muitos, sob o 
influxo do pensamento católico. Puguw pelo tratamento eqüitati
vo dos filhos. independentemente de sua origem.. Deve-se-lhe, em 
~ parte, a lei que ganmtin auxilio econômico aos filhos havi
dos fora da sociedade conjl:gal. Os dheitos da. com:ubim! resuha
ram muito de sua visão de justiça. E o capítulo da família, da atual 
Cans!ituição, il?l"lando os filhos e proibindo toda forma de discri
minação. bem assim admitindo ''a união eável entre o homem e a 
mulher como entidade fam.iliai'', é produto predominaD.temente dO 
sua luta' e: de seu poder de convencimento. , -

Mas o lidador de tantas causas justas confessa, no mesmo 
artigo referido, que em face de seus "minguadíssimos· rei.is", hou
ve que obter empiéstixno de 20 mil dólares, para "saldar débitos 
inacüáveis", certamente da campanha eleitoral. E jâ foi cobrndo, 
sem que se lhe concedesse "sequer o mês dos agiota$". O fato é 
clignilicaclor de Nelson Carneiro, ainda que a exigênci.a apressada 
do pagamento o conslmnja. Esse fato indica. também, à opinião 
pública. que não cabe gener.úizar o man juízo sobre oo homens 
públicos. Al está 1im que, depois de tantos mandatos e aos 84 anos, 
não se sente humilhado por sua pobreza. Esse baiano mereoe o 
apreço da sociedade por sua inteireza de ca.ráter, e pela eficiência 
parlamentar em favor de ll'aic:r ju~ social. 
1-""Marinho • ........!orpàoPFLdollahla. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- Mr.1'rommcia o seguin
te disarrso.)- Sr. Presidente, SI" e Srs. Senadores, mais de dois 
séculos passados, ainda vemos, nos- diâs de boje, os resquícios do 
Meteantilismo, movimento dontrinário econômico que ~. 
dnnmte os séculos XVI a XVIII, o comércio entre as nações, le
vando-as a praticarem exacerbado protecion.ismo a seus produtos 
intemos. 

Algumas vezes, sinto-me compelido a realizar uma análise 
do coméreio exterior do Brasil com certos pafses, considerados de
senvolvidos, constatando a entristecedora conclusão que quase 
nada mudou, nesses duzentos anos, de comércio exterior. 

A célebre divisão internacional de tnlialbo entre as nações 
llllllltém-se, on se quer mantida pelos pafses mais poderosos, a 
qualquer custo, reservando-nos, pobres nsções do Sul, subdesen
volvhlas, um papel secundário no cenmo meromtil internaciooal, 
de meros fornecedores de insumoS e mercadorias do setor agilco
la-exfr.llivista, exatameirte como no passado hiStórico. 

Sr. Presidente, 8n e Srs. Senadores, é realmente muito difi-

cll Uiii-pãís emergente, cÕmo o BiaSa, C01'Jsegu4-impor-Se; em-Seus~ 
legítimos interesses de nação soberana, às ioiquas relações comer
ciais com os_ ~es desenvçlvi~.- :QJ.ormente _agora, quando ten
tam foruilecer-se mais ainda, coma criação dos blocos de mercade 
internacional, como são O caso da Comunidade Etifupéii e o-NAF
TA, formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. 

A exemplo disso, e lnais recentemênt~ todos n6s temos. 
lido~ nos jamais mais conceiOiad:>s do P~ matériaS deJlll1ician- -
dó as piessões que têm sidv .feita·;- põr certas naç&s industrializa
das, parã grn.varem nossos produU.JS exportados, sob as mais diver
sas. alegações, principalmente de dumping. Ora. não são nsda 
mais do que manobms diversionlltas paxa manter esse eterno sta
tus quo do .comércio IllUildial 

Para responder a essas pressões típicas é PrecisO que dote
mos o Estado das coodições aprop:iadas para, com efetivid1.de, de
fender os interesses privados e púH!_cos nacionais.. A esse pcop6-
sito, entrei COCl Projeto de Lei, que tomou o l!0 101, de 1993, au
torizando o Poder Executivo a adotar medidas contra-retaliativas 
a países que estejam dilicuhando, de forma injustificada, a entiada 
de nossos produtos. 

~staria de pedir Vênia ao_ Sr.· Presi®nte: e nobres Pares 
parâ eSpecificar um pouCo mais eSse prOjeto, que considero __ de 
gr.mde importância para a vida econômica do Brasil. 

Pelo projeto, fica o Poder Executivo autorizado a adotar as 
medidas de contia-retaliação relativamente às importações originá
rias de países que, de maneirn. injustifica."da, düJCUltem. restrinjam 
ou onerem o acesso de produtos e seMços brasileiros a seus mer
cados internos. 

Nesses casos. as medidas decorreates serão levadas a efeito 
de modo proporcional aos prejuízos efetivamente aca.rrita4<>s ~~ -

_ las práticas ~s dos parceiros comerciais, sendo sus- _ 
pensas assim que cessem as práticas iet.aiiatóri.aS Essas medidas 
devem ser informadas ao Congresso Nacional. mediante relatórios 
semestrais de incumbência da Presidência -~_República. 

Fica delegada ainda ao Poder Executivo a capacidade de re
gulamentar a lei, após sancionada, no prazc:nle- sessenta dias da 
data ;!e .JlUblicação, de modo a dar-lhe eficácia operacional. · · 

E bom que coloquemos alguns pontos necessários para se 
entender o poxquê desse projeto, em tem:J.os práticos. Recentemen
te, o Govemo brasil_eiro condenou, formalmente, a decisão unilete
tal dos Estados Unidos de inserirem o Brasil na relação de países 
sancionáveis com medidas de retaliação cornetcial, pc:x- não terem 
ainda uma lei de propriedade industrial adequada aos .interesses 
norte-americanos. 

É evidente que tal medida atenta contra nossa soberania de 
Estado livre. Tratã-se de ãção-que transCende aoS mãiS-Cõmezinbos 
princípios das boas relações mtemacionais, para cair no campo do 
puro e simples interesse mercantiL Está claro que por trás do dis
curso aparentemente r.~<:ional, de cunho legalista, o que fala mais 
alto é o mereado imerno daquele pujante país, o qual o Governo 
americano procUra. protego. 

- - ---Por outro lado, nossas exportações de aço para aquele pais 
do NOI'te têm sido acusadas de prática de dumping. o que as tem 
gravado com elevadas sobretaxas, dificultando em muitO nossa 

· luta de competição por aquele mercado. ObviameDle, outros pro
dutos brasileiros, aqueles que normalmente são a faixa nObre de 
nossa pautã de exportações. como caiçã.dos, suco de laranja, café, 
soja, pastas químicas de made:int, tabaco, castanhas, cacau e deri
vados de petróleo estarão sujeitas a essa mesma disc:riinfu.ação. 

Apesar de o Brasil ter recorrido à arbitragem do GA TI, or
ganismo internacional de mediação do comércio exterior, o País 
_continua vulnerável a essa prática de retaliações comettiais, de
vendo, pois, ser estudada uma forma pragmática, eficaz e de rá.pi-
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do resultado, de se conter tais arbitraiiedades, denli'O das justas 
foonas da barganha comercial. 

É extremamente ir8nico o fato de terem sido acirradas essas 
·discriminações quando sabemos que o Bmsll tem tomado decisões 
importantes e efetivas no -Sentido da abertura eccmômica e da inte
gração ao comércio mundial,. inclusive mediante um programa 
gradual de. redução das aliquotas de importação. Em primeiro de 
julho do coaente ano, cumpr;:indo a penúlfuni etaPa de um proces
so. que tem durado cerca de três anos, o.Govemc b:raSileíro reduziu 
de 20% paia14,2% a taxa média de imposto de importação, indi
cador ~e qu~ nos .coloca no patamar tn"butáriõ-aproximado de di
versos países considerados integrados e abertos ao comércio exte-
rior~ - ---- -

façO aos dignos Pares. 
Muito obrigado. 
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 

convoca sessão conjunta a- realizar-se hoje,. às 19h, no plenário da 
c~ dos Deputados, destinada à leitura de mensagens presi
denciaiS.e designaçãO de comissões mistas. 

·o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 17h40min, 
com a seguinte 

ORDEMDODIA 
I_temúnico 

·PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" l21, DE i994 Em conseqüência à abertura eêónômica, nóssa5 -importa~ 
es devem crescer ~ca de 16% em relação a 1997, cb_egando a va
lores dO 24 bilhões de dólires, neste ano cornmte. É com esse caci- . . N" 2.981/93, ·(rui Casa de Oijgem), que disciplina a extração, 
fe, erp. te~os de vW:or e práti~-ecci:J.ô~ca. que o Brasil deve sen- ~mâuSttialização, utilização, comercialiZação e transporte do asbes-
tar-se à mesa do jogq ~erç~ .. eJ;U, posiç.ão-.~- jguãldade com as to/ãmiant.Ci e' dos produtos que o _contenham, bem como das flbras 
demais nações, aiDda que des.envQlvidíts.. ~ . .,.--- nat.riiiis é ártificiaís, 9-e qualquer origem, utilizadas_ para o mesmo 

Assim sendo, Sr .. Presidente, ilnstresS~.e Srs. Senad-ores.. firr!...e-dá:.~ira.S FOvidência~ (Dependendo de parecer da Comis-
solicito a. maior atenção dessa egrégia Casa~para o projeto· <Iii -são de Serviços de Infra-Estrutura) . · 
queylã\>. J;l,d~ .to<lo. """"'ss~ gue sua. tranii~ÇÕ? seja a mais ãgil O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).- Nada Iriais 
possível,. para que possamos dotar o Estado de~ '!;1DJ3. fo~ ef!-92 . bav~~ à fràtar, está encerrá4a a_ sessão. --
de proteger seus lídimos interesses.na~iôliãis. E,esSe o apelo que · "rz..ev~·seasessãc~17h26mín.) 

Atá da 161a Sessão, em 22 de novembro de 1994 
· 4a ~~ssão Legislathr~ Ordinária_, da 4~ Legislaturª 

· ·- EXTRAORDINARIA- ·· 
· · ·· · · : ~ ~~Prf:.si&ncici (JO~Sr •. ClUJ.ga~ Ràdrig_ues · · 

As 18 HORAS E 'zj_' MINUTo$: ArnMi:st PRESENTES indicar o Senador JACQUES Sll. VA para integru a COmissão 
OS SRS. SENADORES:. __ _ ~ _ ~ _, __ _ . · · · -Parlamentar de Inquérito 11dest.i.na.da a invesfigãr a-Sihlação da eva-

Affqnso Camargo- Airton Oliveira- Alexandre Ço~.--; . são fíScal IlO'País11,emsubstituição aoSenidorham.S8raiva. 
Am«\o. Çampos-: Almir Gabriel- AH>lr Lando- Antônio.Mariz . . . ·CordJalmente, - · Sei.lador Mauro Benevides, Líder do 
-.Carlos PatiQ.cínio- Gé!;ar,Dias- Ch~gas Rodrigues- Cid Sabóia PMDB. 
de Carvalho- Coutinho Jorge - Qarip Pereira -. Divaldo Suruagy · . SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será feita a 
- Eduardo Suplicy -Epitácio Cafeteira - Esperidião Ami(l.--. Ea- · substituição solicitada. ·· · · · · · ·· 
vi.anç Melo- Frail.c1sco Rollembei'g- Ganõaldi :Alves Filho:- Gil-, Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o se-
berto Miranda.,. GuilhOJ:!Xle Palmeira -: Hmn~l!o Lucena - Hyde- cretãrio. · ·· 
kel Freitas- Irapuan Costa J~or·-.J~cques Silva- Jarb~ Passa- São lidos Os seguintes 
riDho - João França - João Rocha ~ Joaquim, Beato - J~nas Pi-
Dheiro - .Josaphat Marinho - José Eduardo - José Fogaça ,.. José REQUERIMENTO N• 867, DE 1994 
Rieha- José Samey- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy.Ma- Nod termos do art. 172, I, do Regimento lntemo, requeiro a 
galhães- Lavoisier Maia- Levy Dias- Lourival Baptista.-. Luci- inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da~ n'l28,_de 
dio Portella - Magoo Bacelar - M,an:o Macie\- Marlnce Pinto - 1994, que "transfoxma a Companbia de Pesqwsa de Recur.;os Mi
Maurício Conêa- Mauro Benevides- Mei:ra Filho- Moisés nerais.-CPRMemempresapública_edáotitrasprovidências". 
Abriio- Nabor Júnior- Nelson Wedekin- Ney· )\-!aranhão.,- Pedro Sala das Sessões,. 22 de novembro de 1994. - Seilador AI-
Simon - Racbid Saldanba Derzi - Rainmndo Lira - Reginaldo fredo Campos. 
Duarte- Ronaldo Antgão- Ronan Tito- Teotônio Vilela Filho-
Va!mirCampelo- WJlson Martins. REQUERIMENTON•868,DE 1994 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre- Nos termos do art. 172,1, do Regimento Interno, requeiro a 
· sença acusa o com.pareCimento de 62 Srs. Sen.a.clt;>res. Havendo nU- inclusão em Ordem do Diã do Projeto de Lei da Câmaia n° 117, de 

mero regi.plental, ~laro aberta a sessão. , . 1994. qrie 11altera dispositivos do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fe-
Soh a prq_teção de Deus, iniciamOs nossos txabalhos. vereiro de 196711

• 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. J• Secretário. · Sala_das Sessões. 22 de novembro de 1994.- Senador AI-
É lido 0 seguinte Credo Campos. 

OF; 527/94-GLPMDB Brasília, 22 de novembro de 1994. REQUERIMENTO N• 869, DE 1994-
Senhor Presidente, - Nos termos .do art. _172, I. do Regimento Intemo, requeriro a 
Tenho a homa de dirigir-me a Vossa Ex.celêncja a f:un de inclusão em Ordem __ do Dia do Projeto-de Lei da Câmara n<>37. de 
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1994, que "dá nova reda.ção ao ait. 1° da Lei n° 6.567, de 24 de se
tembro de 1978, alterado pela Lei n• 7312, de 16~ de maio de 
1985". 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1994. - Senador Al
fredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues) - Os requeri
mentos serão publicados_e incluídos em Ordem do Dia, nos tennos 
do disposto no art.. 255, inciso n, letra 11c'\ item 3, do Regimento 
ln temo. 

Sobre a mesa, requerimentos que sorno lidos pelo Sr. 1• Se-
cretário. . - -----

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 870, DE 1994 

Com fundamento no art. 336, b, do Regimento Interno re
queremos urgência para o Oficio "S" ~ 71, de 1994 (Oficio Presi 
- 94/3.335, de 20.10.94, na origem), encaminhando solicitação do 
~Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para a emissão de Le
tras FmauceiraS do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul -
LFT- RS, destinadas à liquidação âe precatórios jldiciais penden
tes. de responsabilidade daquele Estado. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1994. -Pedro Simon 
- MOisés Abrão - Mansueto de Lavor - João Rocha - Maurí
cioCOITêa. 

É lido e ap-cwadoo_seguinte 

REQUERIMENTO N" 873, DE J.99', 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do § 1 o do art. 13 do Regimento Inter

no? seja con9derada ·como licença autorizada a minha ausência aos 
trabalhos da Casa dos dias 18 e 21 do COIIente, poc motivo de en-
contro político no meu Estado, o Pailiiiá. ~ 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1994.- Senador José 
Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi
da a !irença solicitada. 

~ ~ ~A Presidência recebeu do Senador Gilberto Miranda, Rela
tor designado em substituição il Comissão de Assuntos Eoon8mi
cos, solicitação de retificação da Resolnção n• 62. de 1994, que 
autorizou a contratação ile operação de créditó externo, ni> valor 
equiValente a até duzentos e trinta e nove milhões de dólares nor~ · 
te-americanos, de principal, junto ao Brazilian American Mer
cbant Bank- BAMB - Grand Cayman, telldo em vista eno ma
nifesto constatado no parecer de Plenário, oferecido ao Projeto de 
Resolnção n• 83, de 1994. 

O Sr. 1 • Secretãrio procederá il leitura da solicitação de reti-
ficação mencionada. -

E lida a seguinte< 

REQUERIMENTO N? 871, DE 1994 SOLICITAÇÃO DE RETIF1CAÇÃO 
ExcelentissimoSenhor Presidente do Senado Federal (PRS 83 94- RSF N" 62/94) 

Senador Humberto Lucena O Senha: PresidenU, da Repíblica enviou ao Senado Fede-
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a ra1 as Mensagens n• 319 e n•~3so·, de 1994 (937 e 1.002, de 1994. 

urgênc~. para tramitaÇão, do Projeto de Lei Compleme~ no na origem), em que retifica paicialmente os: tetmos da Mensagem 
129/94, que "dispõe sobre as ~relaÇões entre as Instituições Fede- n• 289, de 1994 (689, de 1994, na origem), pela qual snbmeteu ao 
rais de Ensino Superior e aS Fundações de Apoio, e dá ootras pro- Senado solicitação da autorização de operação de crédito externo 
vidências". - para o Ministério do Exército. A retificaçãi> é quanto à destinação 

Nestes termos dos recursos oriundos da operação de crédito: na Mensagem ini-
Pedimos Deferimento. • ~ ~ ~ cial,-dizia-se ser a finalidade para aquisição no mercado interna· 
Sala ~s Sess~, 22 de novembro de 1994.- Jonas Pinbet· cional; nas mensagens retificativas, a fmalidade é a aquisição in· 

ro - ManncJO Correa - Affonso Camargo - Magno Bacelar- tegra1 no mercado interno. Na qualidade de relator, em plenário, 
Mauro Benevides, . _ . em substituição à Comissão de Assuntos Econ8micos, do Projeto 

O ~· PRESIDENTE (Cl!agas R~gues)- Os ~en- de Resolnção n• 83, de 1994 (de que resultou a Resolução n• 
mentos sera? v~ apóS ": OJ:dem do Dia, na fa:ma do disposto 62194), constato não haver alteração quanto ao montante e às ca-
no art. 340, mciSO II. do Re~to Intemo. . ractetísticas de contratação do empréstimo eXfemo. Há apenas a 

Sobre a mesa, requenmento _que seti lido pelo Sr. 1 o Secre: alteração para aquisição integral de bens e serviços DO mercado in-
tário. - - tetno. Assim sendo, sOlicito retificar da forma seguinte o proj'~ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 872,DE 1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos tennos do art. 13, § 1°, 

do Rigimento Intemo, se digne de considerar como licença aut;o.. 
rizada as ausências a Sessões do Senado Federal, registradas pela 
Secretaria Geral da Mesa, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 21, 
24, 25, 26; 27 e 3! de ourubro último e 1°, 3, 4, 7, 8, lO, 16, 17 e 
18 de novembro corrente. 

Tais ausênciaS decorreram de obrigações ínererites às ativi
dades administratiVas-e político-partidárias, derivadas do exeiclcio 
do mandato de Senador pelo Estado do Acre, que tenho a honra de 
desempenhar. 

Sala das Sessões, em 21 de novetnbro de 1994. - Senador 
Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- Fica concedi
da a licença solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

de resolução pelo qual conclui o parecer de plenário oferecido na 
sessão de 19 de outubro último e, consequentemente, da redação 
final e da resolnção publicada: 

·Na ementa e no pará.gtafo único do art. 1°, oode se lê: 
" ... aquisição, ... mercado internacional ·-"· leia-se: " ... aquisiçãO 
integral, ... mercado :intemo ... ". 

Sala das sessões, 22 de novembro de 1994.- Senador GII
lMrto Miranda, Relator em Plenário. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr~ Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues) -Tem a pala-
vra o nobre Senador Josapbat Mariobo. • • 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela ordem. 
Sem revisão do Oiador.)- Sr. Presidente, desejo saber se hoove al
gum prommciameuto em torno ·oo pedido de retificação, pois já foi 
votada a resolnção. 

Vamos retificar apenas em face do pedido? 
O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- Foi o próprio 

Relator que a solicitou, tendo em vista tratar-se de um equivoco. 
~ O SR. JOSAPHA T MARINHO -Mas a matéria jã foi v o-
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tada pelo Plenário? tolilita; crocidolita (amianto aznl) e tremolita, variedades ~erais 
O SR. PRESIDENTE (Cltagas RQ<Irigues) - Votada e _S. pertencentes ao grupo dos anfibótios, bem como dos produtos que 

Ex•, o nobre Senador Relator, solicita qUe esSa Ietifícação seja - coDtenbani ~eStas substânCias n:UneTiris; a--pulverizaçãO (Spray} de 
aprovada também pelo Plenário que aprovou-ã ResofuÇ3.o nos ter- todos os tiJ>os de fibras, tanto de asbeSto/anlianto da variedade cri
mos anteriores. - sotila como daqueleS :Dã.tiintis e arüficiãis nele elencadas; e a ven-

0 SR. JOSAPHAT MARINHO -Essa retificação altera a da a granel das fibias em pó que relaciona. 
substância da Resolução? Mantém, ainda. as atuais normas relativas àquelas f:tbras 

O SR. PRESIDENTE (Cltagas Rodrigues)- O nobre Rela- coutidas na legislação de segunmça, higiene e medicina do tJ:aha
tor não se encontra em plenário no momento; S. Ex• está na Co-. lho, nos acordos intemacióWs adotados pelo nosso País e aprova
missão Técnica de Orçamento. Contudo, posso adiantar a V. Exa d_os pelo Congresso Nacional- Decreto Legislativo n° Sly_de 25 
que a retificação se limita ao-segUinte: êOnstã da mensagem vinda de agosto de 1989 -.que resultou na Portaria n° 01, de 2_8 de maio 
do Executivo, assinada pelo ex-Ministro de Estado da Fazeuda em --de 1991, do Ministério do Trabalho, regulainentadora do ''uso se
Exposição de Motivos, quC a fmãlidade da operação de crédito é o guro dO amianto'\ bem como nos â:cordos assinados entre os sÍndi
fmanciam.ento integlal da aquisição de bens e serViços no mercado -catos de trabalhadores e os seus empregadores, garantindo a sua 
intem.o, no âmbito do Programa de Modernização da Força Terres- atualização, sempre que necessário. - -
tre. Dois !X'iltos, corirudo, podem ser aprimorados no Projeto 

No entanto,. em vez de "mercado interno", saiu "mercado in- sob exame. São "eles os pariígxafos 1° e 2° d_o seu artigo 2°. O pari.
temacional", e, no lugar de ''fmanciamenio integral da aquisição", grafo 1° relaciona as fibras que devem ficar sob a abrangência da 
refere--se apenas a "fmanciamenfu da aquisiÇão", o-que. comO sabe lei e o 2° exige a absoluta certeza: científiCa quanto a inocuidade 
V. Ex•, emérito jurista, no caso.. em se fratando de fmanciamento das fibras ali mencionadas em relação à saúde humana. 
da aquisição, estaria implícito o fmanciameiito integral. Entendemos que deva ser dado um tratamento diferente às 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - i\. retificação, então, é duas questões, pois, com a relação prevista no p:rigrafo I •, o !e-
para ajustar a resolução aos tennos da mensagem presidencial? gisladoi:' corre- o iiSCo _de omissão de algumas fibras pontentma no-

O SR. PRESIDENTE (Cl:lagasRodrigues)- Precisamente, civas e da inclusão de outras que não sejam prejldiciais à saúde 
nobre Senador. dos que as manipulam; e com o critério de inversão do ônus da 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - De acordo, Sr. Presi- · prova, eontida no par.ígrafo- 2•, pode-se estar exigindo uma prova 
dente. impossível de ser obtida, pois, quando muito, se pode ter certeza 

O SR. PRESIDENTE (Cltagas Rod:!igues)- Em votação. científica da nocividade desta ou daquela fibra, jamais de sua ino-
Os Srs. Se:Dadores que a aprovam queiram permanecer sen- cuidade, visto que, como se sabe, nem mesmo a água, elemento vi-

ta dos. (Pausa.) tal para os seres animais, pode ser-dentificameitte considerada 
Aprovada. . inócua à saúde em qualquer_cixcunstância .. 
A Presidência toma.tá as providências neCessáriãs à retificã- Asslln, para garantii_o emprego de milhines de trabalhado-

ção solicitada e aprovada. res, que estariam ameaçados pela aprovação do mencionadO dispo-
O SR. PRESIDENTE (Cltagas Rodrigues)=- Passa-se à _ sitiyo, que impóe uma exigência imposslvel de ser suprida, invia-

ORDEM DO DIA bilizando inúmeras atividades econômicas, sugerimos também 
para ele uma nova redação, que em nada_fi:agiliza as corretas e am
plas medidas de proteçãO à saúde humana, preconizaôas rui rrojeto 
de lei sob exame. 

Item 1: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARAN° 121, DE 1994 
(N" 2.981193, na Casa'de Origem) 

Disciplina a eXtração; industrialização, utilira
ção, Coineidalizaçiio e transpOrte do asbesto/amianto e 
dos prodzaos que o contenham, bem como das fibras na
turais e artificiaiS, de qUalquer origem, Uiiliiiuias para 
o mesmo fim, e tM. outras providências. (Dependendo de 
parear da Comissão de Serviços de bifra-Estrutura.) 

Nos tennos do disposto no art. 140, b, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Jacques Silva pata proferir parecer 
sobre a matéria, em substituição à Comissão de Serviços de Infra
Estrutura. 

O SR. JACQUES Sll.. V A (PMDB- GQ Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, o presente prOjeto de 
lei, originário da Câmara dos Deputados, naquela Casa foi exanti: 
nado no âmbito de uma comissão especial, composta por 25 mem
bros, em substituição às de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias (CJ;>CMAM); de Seguridade Social e Família 
(CSSF); de Minas e Energia (CME); de Trabalho, Adrninistx•ção e 
S«Viço Público (CI'ASP) e de Constimição e Justiça e de Reda
ção (CCJR)~ que OOD.cluiu pela apresentação -de um substitutivo. 
aprovado na referida Casa e ora sob apreciação do Senado Federal. 

O Substitutivo .: PLC n° 121, de 1994- veda, em todo o 
teiritório nacional, a ext:ração, produção, industrialização, utiliza
ção e come:tt:ialização de ac:tinotita, amosiia (asbesto marrom), an-

Em Iesuino, sugerimos a adoção de emenda substituindo os 
aludidos par.igrafos I 0 e 2° por um paxá grafo único, que adapta a 
matéria à melhor técnica legislativa. 

À vista do exposto, somos pela aprovação do PLC 121194, 
com a inclusão da seguinte emenda: 

EMENDA N" 1-R 

Substimam-se os parágrafos I 0 e 2° do artigo 2° do Projeto 
pelo seguinte parágrafo único: ---

''Art. 20- ···---··-···--·--··-··"··-.. -----··---·-··-
- Parágrafo úniCO - P;rra o~ efeitos desta lei. consi-

deram-se fibras nab.lrais -e artificiais" as comprovãdamen
te nocivas à saúde humana." 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE {Cltagas Rodrigues)- O parecer 

conclui favoraVelmente ã proposição. com ·a emenda oferecida 
pelo nobre Relator. 

A ma.tériã. fJ.Catá sobre a mesa durante cinco sessões ordinã- -
rias, a fnil de receber emendas, nos termos do art. 235, inciso II, 
letra "d'\ do Regimento Interno. 

O Sr. Jacques Silva --Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. . . . . . 

O SR. PRESIDENTE (Cltagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
palavra. 
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O SR- JACQUES SILVA (PMDB - GO. Pela ordem- Sem Aprovado. 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, há um requerimento de urg~~ Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará. 
cia. sobre a matéria. na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 

O SR- PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O IOqUeri- termos do aiL 345, inciso n, do Regimento Jnrerno. 
mento de V. Ex• será lido na próxima sessão extraordinária. O SR. PRESIDENTE (Clagas Rodrigues}- A Presidôncia 

Passa-, ag001, à apreciação do Requerimento n• 870/94, caitvoca sessão exttaordinária a realizar-se hoje, às 18h32mfu, 
de Urgência, lido no Expediente, para o Oficio n• sn 1, de 1994. com a seguinte: -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. , 
Aprovado o requerimento, a matéri.ã a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subsecjüente. nos 
termos do aiL 345, inciso n, do Regimento Jnrerno. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se, agoc 
ra, à apreciação dó Requerimento n• 871194, de Urgência, lido no 
Expediente. para o PLC n• 129/94, que se refere às relações entre 
as instituiçõê:s federais de ensino superior e as fundâçõeS de apóiO. 
e dá outras providência. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen..: 

tados. (Pausa.) · 

ORDEM DO DIA . 

Item único 

REQUERIMENTO N"747, DE 1994 

Votação, em tumo único. do Requerimento- no 
747, de 1994, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição. nos Anais do Se
nadQ federai, dos documentos que constituem a reabili
tação histórica do Alferes Joaquim José da Silva XaVier 
~ Tnadentes, na solenidade de 7-9-94, na Embaixada do 
Brasil em Lisboa, Portngal. 

O SR. PREsiDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havet;tdo a tratar. está encerrada a ~-

(Levanta~se a sessão às 18h3lmin.) 

Ata da 1623 Sessão, em 22 de novembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

- Extraordinária- · · · 
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 32 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN1ES RegimentoJntemo,paraoPLC 121!94. 
OSSRS. SENADORES: · Sala das Sessões, 22 de novembro de 1994.-Jaoques Sil· 

Affonso Camargo ...;;_Airton Oliveim.:. -AleXandre Costa.:: Ãl- - Va - JOão Rocha - Affooso Camargo - Jonas Pinheiro - Ahnir 
fredo Campos - AJmir Gabriel - Amir Laudo - Antônio Mariz - Gabriel. 
Carlos Patrodnio - César DíiS - Olagas Rodrigues - Cid Sabóia REQUERIMENTO N• 875;DE 1994 . 
de Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira -·Divaldo Sumagy 
- Eduan:lo Suplicy - Epitácio Cafeteira-Esperidiào Amin - Fla
viano Melo- Francisoo Rollemherg- Garibaldi Alves Filho- Gil
berto Mir.mda - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena-' Hyde
kel Freitas - Trapuan Costa Júnia:- Jaoques Silva- Jarbas Passa
rinho- João França - João Rocha- Joaquim Beato - Jonas Pi
nheiro- Jônice Tristão -"Josaphat Marinho- José Eduordo- José 
Fogaça - Josê Richa- José Samey- Júlio Campos- Júiiia Marise 
- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy DiaS·- Lourival Bap
tista - Lucidio Porte lia- Magno ·aacetar- Marco Macie!- Marlu
ce Pinto - Maurl.cio Cõ.nêa - Mauro Benevides - Meira Filho -
Moisês Abriio- Nahor Júnior- Nelson Wedekin- Ney Maranhão 
- Pedro Simon- Rachid Saldanha Detzi- Raimundo Lira- Regi~ . 
naldo Duarte - Ronaldo Aragão- Ronan Tito"- Teotõnio Vilela 
Filho- Va!mirCampelo- Wilsoo Martins. ' 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre-
sença acusa o comparecimento de 63 Sxs. Senadores. Havendo nú
mero regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos txabã.Elos. 
Sobre a·mesa, requerimentos que serão lidos,pelo S:f. 1° Se

cretário. 

São lidos os ~guintes 

REQUERIMENTO N" 874, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência. nos termos do art.: 336. alínea ''b". do 

Requeremos urgência, nos termos do aiL 336, b, do Regi
mento Inrerno, para o Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 
1994, qrie aprova<> texto do Acordo Ortográfico da Lingua Portn
guesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1994.- Jaoques Sil
va - Mauro Benevides - Esperidião Amin - Jonas Pinheiro -
Magno Bacelar- Raimundo Ura- João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esses IOqUeri
mentos serão votados apóS a Oidem do Dia, na forma do disposto 
no art. 340, ixi.ciso n, do Regimento Intemo. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item único 

Votação, em tumo único, --do Requerimento n° 
747, de 1994, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, 

-nOs termos regimentais, a U;allSên.çiõ, Ílos Anais do Se
nado Federal, dos documentos que constituem a reabili
tação histórica do Alferes Joaquim José da Silva XaVier 
- Tiradentes, na solenidade de 07100/94, na Embaixada 
do Brasil em Lisboa, Portugal . . 

Em votação o requerimento, em tumo único. 
~ - Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Será feita a transcrição solicitada~ - -ao unir ao brado. de" Pedro iv a oon~~o antecipadora de Tira-

E a seguinte a Illll1éria cuja transcrição -é solicita: ---<lentes.Co ~~'- -Antô-• - ~~~- - - ês do p da: . - . _-- _ mo 1v~ _ mo vvu.Laga, portugu _ _ . orto, ao 
- - lado do audaciOso cavalariano, JoSé· Aparecido de _Óliveira está 

LUZ SOBRETIRADENTES junto ao destemido Presidente Soares nessa reviiavolta da história. 

Ângelo Oswaldo de Araújo Santos(*) 
Ao Embaixador do Brasil em Portugal, a quem devemos o ingres
so do Aleijadinho, de Oscar Niemeyer e de Lúcio Costa no Pa!ri-

Na vida de minhas retinas - não tão fatigadas - para logo mônio O.lln.ual da Humanidade, ficamos também a dever o acesso 
lembrar o poeta Carlos Drummond de Andrade, não há registro, e - -de Tna.dentes ao panteão português. 
estou certo de que jamais haverá, de acontecimento semelhante ao A cidade de Ouro- Preto, a Vila Rica da Inconfidência, ex
que presenciei nos jardins da residência do Embaixador do Brasil pressou ao Presidente de Portugal,_ ao representante especial do 
em Lisboa. no 7 de•etembro de 1994, Drummond alude ao impac- Presidente Itamar Franco, Ministro- da Marinba, Aiminmte-de-Es
to da aparição da pedra do meio do caminho. Eu ali vi a remoçãõ -:--quadra Ivan da SilveiraSezpa, e ao EmbaixadoiJosé Aparecido de
de uma pedra bissecular no amo da história de Brasil e Portugal. _ Oliveira, a gralidão de nossa alma brasileira, africana e portugue-

Quem, nascido nas Minas Gerais, e tendo recebido da von- sa. nas preces do Cônego José Feliciano da Costa Simões, vigário 
tade popular o privilégio de adminístrar a cidãde de Ouro Preto, do Pilar. que celebrou missa no mesmo dia 7 na Capela de Nossa 
poderia imaginar-se diante -do Presidente de Portugal, do repre- Senhma da Conceição da Rocba, na Chancelaria do BiaSi!, em 
sentante especial do Presidente do Brasil e do Embaixador brasi- Lisboa. 
leiro em Lislxxl, a ouvir a proclamação de que- 0 AlfereS-de-Cava- Ouro Preto, ruja assombrosa paisagem evocávamos pela 
1aria Joaquhn José da Silva Xavier, o Tu-adenteS, é oherói que nos poesia de Murilo Mendes, contemplando-a do alto de suas tocres, 
une na fraternidade de povos livres e conscientes de nosso destino fundia-se em Lispõa. a entrelaçar o jogo dos telhados e campaná-
comnm? rios por trás acesas. 

Dois séculos e dois anos após a condenação e morte- de Ti- Brasil e Portugal, irmanados, _oferecem ao mundo a imagem 
radentes, através de sentença que 0 declarou infame pelo tempo do herói que, no meio da multidão, semoou a certeza de um futuro 
afora. a sensibilidade do estadista Mário Soares fez com que 0 -pre_ de redenção,-quando todos, pela força da vontade política, deci-
sidente português reconhecesse, no dia dos 172 anos de !ride- dem haver um só =:oinho justo para os que aimejam o bem-estar 
pendência do Brasil, o papel sublime que 0 herói mineirO desem- dos povos. Tu-adentes é, agora, legenda para a Comunidade de 
penhou na aurora de nossa autodeterminação. PaíSes-de Língua Poimguesa. - -

O pronunciamento históriCO remata o ciclo das ceiebraç.õeS 
do bicentenário do martírio de Tiradentes, que ultrapassaram o ca
lendário de 1992, graças à emoção cívica- do Presidente Itamar 
Franco, do Embaixador José Aparecido de Oliveira e do Ministro 
da Educação, Mwilio de A vellar Hingel. desde o início emperiba
dos em dar comemoração o dimeriSionameri.to Qõ "resgate definiti-
vo do Alferes. -

Ofuscado pelas annas e brasões do Império; esse homem do 
povo em~- nas Vésperàs. dá Répública bnlSílê-iia. Como sentine
ia da esperança democrática. Vestido de Cristo, com panuuentos 
positivistas, fez-se imolado pela paixão republicana, sem, contudo, 
que se lhe alterassem os traços já delineados pela visão popular na 
estampa do herói recolhido dos subterrâneos da história oficial. 

Desde então, todos os governos: e regimes lhe tributaram 
homarias, seja sob o Estado ~ovo dê' Vargas, que erigiu o Museu 
da Inconfidência e declarou Ouro Preto monumento Dacional, -seja 
sob os militares de 1964 que o tomaram Patrono Cívico da-Naçãc. 
A era democrática de Juscelino Kubitschek evocou-o na inaugura
ção de Brasilia, oo 21 de absil de 1960._ 

No entanto, pa13. além dos preitos de homenagem, subsistiu 
sempre a crença do povo no único herói que o país imenso adotou, 
à revelia de atos e detei'Dlinações, como o seU mítico e legendário 
soribador da h'berdade. 

O Presidente Mário Soares foi diretamente a essa fonte ge
nuína encontrar o Tiradentes na cumplicidade mais verdadeira 
com os sentimentos de todos os: brasileiros.. Reverenciou o herói 
no seu sODb.o enlouquecldo de liberdade, de que falava_o Presiden
te Tancredo Neves, e pôs-se, ele, Chefe do EstaâO português, a di
zer versos de Cecília Meireles, n., Romanceiro da Inconfidência, 
como a acompanhar o nosso líder, na velha estrada de Minas, a ca
minho do holocausto. 

Quem seria capaZ de tal gesto de grandeza seDão um ho
mem que. igualmente viveu a privação ·da libetdade e dedica sua 
vida ao ideal de a reconstruir em todas as dimensões de Portugal? 
O Presidente Mário Soares conclui a obra de Pedro I _no Ipiranga 

res, 

DISCURSO PROFERIDO PELO EMBAIXADOR 
JOSÊ APARECIDO DE OLIVEIRA, 

NA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO DE 1994, 
NA RESIDÊNCIA DO BRASIL 

Senhor Presidente da República POttligilésa, Dr. Mário Soo-
Senhor ReJU<sentante Especial do Presidente Itamar Fran

co, 
JÍ.1iDistro de Estado e Ahnirante-de-ESquadea I~in Se1pa, 
Senhor Presidente da Assembléia da República, Deputado 

Barl>osa de Melo, 
Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, Dr. JoséMa

nuel earooso da Costa, 
- Senhor Ministro da Presidência e Ministro da Defesa Na-

Cional., Dootoi Fernando Nogueirã, destacadâ presença do _Gover-
no Cavaco Silva, D.esta solenidade, -~-

S.eribor Aiminmte Antonio Carlos Fuutta da Ponte, 
Chefe do Esbdo-Maior General das Forças Annadas, 
Senhorn -Empresária Fernanda Pires da Silva, 
vitoriosa lutadora da causa luso-bnsileira e que ampliou, 

com a presença de seus convidados, esta relmi:ão em homenagem 
ao Dia da Independência do Brasil, Seribora Maria da Saudade 
Cortesão Mendes, que regi-essou ontem do Brasil-onde inauiurou, 
com o Presidente Itamar Franc-o, em Juiz..de-Fora, o Centro de 
Cultura "Murilo Mendes", 

Senhom Professora Solange Parvaux. pioneira do ensino da 
língua portuguesa na França, Seribor Doutor Ângelo Oswaldo de 
Arãujo Santos, Prefeito Municipal de Ouro Preto, Senh6r Cônego 
José Feliciano da Costa Siinões, vigário da Igreja do Pilar, teinplo 
dós port.UgUeses na -antigiVj.fii Rica, Senhora Professora Ma.rllla 
Trindade Barboza, incansável pesquisadoza da cultura popular bra
sileira, cujas rafzes: estão em Portugal, Senhores_ Membros do Cor
po Diplomático-, Autoridades Civis, Militares e EclesiáSticas,-Se
nhoras e Senhores. - -
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H~ 72 anos, nas comemorações do centenário da inde
pendência, em histbrica sessão da Câmara dos Deputados do Bra
sil, o Presidente Antonio José de Almeida prommciOu uma notável 
oraçio em nome de Portugal. Permitam-me iniciar esta Solenidade, 
repetindo, em homenagem a Vossa Excelência, Senhor Presidente 
Mário Soares, e ao nobre povo português, um trecho do discurso 
daquele grande estadista: "Não tenho dúvida em lhes dizer que es
tou aqui. em nome de Portugal, paxa agradecer aos lnsileiros o fa
vor que eles nos prestaram. a nós, proclamando-se independentes 
no momento em que o fizeJ:am. 

Rapidamente me explioo. Nós, portugueses, fomos·grandes 
inventores de mnndos, fomos prodigiosos semeadores de civiliza
ções; os nossos braços possantes fizeram surgir das ondas, em toda 
a parte do Globo, terras novas beijadas pelo ar salino das águas 
que as envolviam. Assim foi; mas nós, a alnua tanta da noSSa em:
presa founi~el, estávamos, sem d6vida alguma, pelo próprio in
gente esfmço que empregmmos, um pouco exaustos e debilita
dos. Se o Bmsil se não tivesse_ proclamado independente na hora 
em que o fez, que aconteceria. que seria dos senhores,- que seria de 
nós? Que seria dos seJihores, retalhados, sujeitos à cobiça de ad
versários,. inimigos, que lhes tomariam conta desta ou daquela par
cela. deste ou daquele 1n1to de tem? E que seria de nós, portugue
ses, que sem podermos, nem devemos conservá-los sob a n~ 
ação,-sob a nossa tutela, mdo teóamos perdido aqui: a hospitalida· 
de pa13. os nossos compatriotas, a manutenção de nossas tr.iilições, 
a continuação do poder da nossa raça e, mais do que isto, essa lúl

. gua iidriiliável que falamos, a língUa que Toi inspirãção épiéa em 
Camões, que foi gemido fléhil em Benuudes, que foi escullma de 
mmuore em Antero de Quental, que é o impulso magnânimo em 
Junqueiro, que foi o sonho de amor em Gonçalves Dias e Casimiro 
de Abeu, que foi a estupenda :realização da poesia harmoDizada 
com a h'berc;iade e ba.Ml~da co~ a ~cipação dos escravos 
nesse surpreendente Castro Alves?' 

ça, 

Senhores Embaixadores, 
Caros representantes da Iiugua portuguesa, 
Senhora Professora Solange Parvaux, 
missionária do ensino do nosso idioma nas escolas da Fran-

Nossa Iiugua está perpetuada na genialidade poética de Fer
nando Pessoa9 nos versos de CraveiriDha cu em "estórias abenso
nhadas" de Mia Cooto, em Moçambique. Na fozça augoiana do 
verlx> renovado em Papetela. Nas ÜF do pai da Iiteramra cabo
verdiana, o saudoso Baltazar.Lopes, e na presença üterária de Vera 
Duarte; na extraordinária poética crioula guiDeense de José Carlos 
Schwartz, imort.alizada em canções que escreveu, tão sabiamente 
interpretadas p<r africanos de tantas bandeiras, como nas reflexões 
revolucionárias de Vasco Cabral; no correto traçado literário de 
FI3l1Cisco José Tenciro e na poética lideiança de Alda do Espírito 
Santo, em São Tomé e Principe. 

Senhor Ministro da Presidência Femando Nogueira, timlar 
da Defesa Naciona19 que nos hoora, nesta solenidade, como desta
cada presença do Govemo Cav_aco Silva. 

, · - Ao declinar os nomes de figuras da intelectualidade dos 
PALOP, devo ressaltar que a idéia da CPLP, que tem merecido de· 
cisivo apoio do Presidente Mário Soares e do Primeiio-:Ministro 
Cavaco Silva. est4 verdadeiramente representada no nome escolli.i
do para receber, pela primeira vez. o Prêmio de Jornalismo "Co
munidade dos Países de Lingua Portuguesa", instimído pelo Banco 
do Brasil O escritor José Eduardo Agualusa, augoiano que traba
lha em Lisboa e escreveu sobre o poeta brasileiro Mã"noel de Bar
ros, conquista o Pnlniio dentro do espnito da própria CPLP. Ele 
reptesenta as vertentes. da lingua portuguesa, em t:rês. continentes. 

A Comunidade dos Países de Lmgua Pormguesa, sonhada 

entre os contexr:ipddneos pela profética figura do saudoso Profes
sor Agostinho da Silva, teve seu primeiro canteiro rias Cilcostas ati
rlferas, ''no alto suave da colina mEeim" pua formar, como nos 
versos de Carlos Drummond, "por lei da fiatemidade, não de 
medo ou tirania", uma s6 realidade. 

Exatamente quãndo preside à República um homem de Mi
nas, o enrlnente Chefe de Estado Itamar Franco, e o representa em , 
Lisboa outro homem de Minas, estamos empenhados em edificar· a 
Comunidade. 

Sou, em Lisboa, o terceiro embaixador do Brasil nascido 
em Minas. Antes de mim aquiestiver.uD.José Bonifácio-, na: década 
de 30, e Fr.mcisoo Negrão de Lima, ambos, grandes personalida
des de meu Estado. 

Sel!lhor Presidente da Assemi:léia da República. Deputado 
Prof. Barl>osa de Melo, · 

O sentimento libertário da alma brasileira prosseguiu sem
pre e como PresidenteJânio Quadros, a quem tive ahom:a e o pri
vilégio de servir como secretário da Presidéncia da República, ÍDi· 
ciou-se a ofe~iva_ 9iplomá.tica em direção aos países de língua 
portuguesa na Africa. Naquel~ momento, e em tácita aliança com::. 
resistência democrática de Portugal, de que o Presidente Mário 
Soares-já era uma expressão maior, empenhávamo-nos em dar so
lidariedade aos lllDVimentos de independência. Hoje lutamos para 
reunir a fainllia numa nova e grande empreitada. Queremos a pras..: 
peridade e a paz para todos nós. Por isso mesmo não i16s esquece
mos em .nenhum momento de Angola. cujo povo sorre--a· mais 
cruel e a mais duniaorua. de todaS as guenas civis do séallo~ Como 
nos podemos sentir em paz quando um povo irmão - iDnão na 
História, imlão no _sangue. imlão na cultura - é dizimado? Cmlo 
nQS podemos sentir em paz com o desfile, ten:ível, do& mutilados 
no cmpo e na alma, pelas ruas de Luanda? 

Senhor Representaute Especial do Presidente Itamar Fr.m-
co, 

Ministro de Estado e Almir.mte-de·Esquadra Ivan Setpa, 
O Presidente hamar Franco recomendoU à representação di

plomática em Lisboa, com o superior testemunho de Vossa Exce
Iêricia., renovar ao Presidente da República. ao Governo e ao povo 
de Portugal, o agradecimento do BiaSil pelo gesto do Presidente 
:Mário Soares ao anunciar, nÇsti data e nesta solenidade, a reabili
tação histórica de Joaquim José da Silva Xavier, o Timdentes. 

A sentença de 1792 que o condenou à morte, sobre ele Ian
çru o wtema da inf'aaria. o opróbrio começou a ser deo:ogado 
nas margens do Ipiranga, quaudo o neto de Dona Maria I cumpriu 
a vontade do Alferes e proclamou a Independência do Brasil 

Senhor Presidente Mário Soares, 
Como testemunha do pronunciamento de Vossa Excelência 

declarando a reabilitação histórica de Tiladentes, estáo aqui duas · 
personalidades de Ouro Preto, sede da conjUiação mineira, históri
ca éidade, deciarada paírimônio Culmml da Humanidade pela 
UNESCO. O Prefeito Angelo Oswãldo de Araújo Santos, uma das 
mais altas expressões da inteligência e da cultma do meu País. tem 
a homa da co~ia do Cônego José Feliciano da Costa Simões, 
vigário da Matriz do Pilar, consagrado lutador na defesa dos valo
res da arte sacra, da arquitemra colonial lnsileir.!; do Bmoco e do 
patrimônio dos tempos de Minas. 

O gest.Q de Vossa Excelência ao declarar a reabilitação his
tórica de Tiradentes renova e amplia, neste 7 de setembro em Lis
boa, a visita do Presidente Antônio José de Almeida ao Rio de Ja-
neiro, em 1m. --- - -- -

Aqui. recolhida da memória do tempo, entrego a Vossa Ex
celência a cabeça de Timdentes, uma bela escultura de Bruno 
Giargi, gue sexvirá ccmo testeiriunho perene de gratidão e amizade 
do povo brasileiro aos descobridores que nos deram com o senti-
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men:o da fé, da homa e da liberdade, a própria independência dO - canum da defeU da língua. com um sentido de venladei:Gdrater-
Brasil. nidade tendo · iprocida" de de · 

M 
. b . · e em VJSta a rec vantagens e uma· maror 

mto o ngaclo. -e mais solidária coopexação. -- - - -' ' - --- - '· 

DISCURSO PROFERIDO POR SUAExCELÊNCIA,-
0 PRESIDENTE DA REJ?ÚBUéA DE PoR1UGAL,. 

DOUTOR MARIO SOARES, ~ 

NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 1994 
NA RESIDÊNCIA OFICIAL DO BRASIL 

Senhor Embaixador do Brasil 
Senhor Ministro da Marinha do Brasil em representação do 

Senhor Presidente da República do Brasil 
Senhor Prefeito de Ouro Preto · 
Senhor Cônego José Feliciano Simões, Vigário da igreja do 

Pilar, templo dos Portugueses na Antiga Vila Rica · 
Senhores Embaixadores 
Senhoras e Senhores 
Éwme sumamente grato estar hoje aqui. nos acoThedores Jãr

dins da Embaixada do Brasil, em Lisboa, para. ce1ebruc em ""' 
mum, e na alegria mais fraterna, a indeperidência do BraSil, data 
histórlcá de enorme relevância e significado não somente para os 
nossos dois ,Estados - Brasil e Portugal-- mas também pãra todos 
os Estados e _Povos que falam a nossa língua COIDlJ.D!_':"' a lingua de 
Camoos, de Machado de Asssis, de _Baltazar Lopes, de. Papel ela e 
de Crave:irinha mas, igualmente, dos cerca d_e duzentos milhões de 
seres humanos de várias xaças, cores, continentes e nacionalidades 
qu~ diariamente, a falam no vasto mundo. 

Quis Vossa Excelência, Senhor Embaixador JoséAparecido 
de Oliveira, e meu ilustre amigo, invOCar, ·no seu discurso, as belas 
e sábias palavras do grande tribuno da I República, Antônio José 
d'Ahneida, quando, falando, legitimamente, em nome de Portugal, 
na Câ:marn dos Deputados do Brasil, no 1 o centenário da inde
pendência, "agradeceu aos brasileÍrOS o-fato de se terem tomado 
independentesu. Essa é com efeito, a melhor tràdiÇão democrática 
portuguesa, que, infelizmente, foi qtiebrada pela Ditadura e que a 
II República, saída da generosa Revolução dos Cravos, retomou, 
sem -~bigüidades, de acordo aliás com as repetidas recomendaçõ
es dirigadas a Portugal pelas Nações Unidas, nos termos do Direi' 
to Intemacioinal vigente, que reconhece a todos os Povos e Naçõ
es "o direi~ à autodetex;uinaçãõ e à índependênpia", como impres
critível e fundamental. E esse mesmo direito, Seni mãis, que hoje, 
com autoridade moral renovada, Portugal continua a reclamar para 
o ~irizado Povo de Timor,Leste, que julgo de justiça lembruc 
aquz, frãtemalmente, nesta cerimônia solene. 

Muitas vezes, dur.mte os anos, longos e dificeís, do comba
te desigual que travávamos contra a Ditadura, pela liberdade, em 
favor da emancipação dos Povos colonizados, citei as pãlavras ins
piradas de Antônio José d'Aimeida, que sempre me serviram de 
referência e orientação. - -

Hoje, dia da independência do Brasil, é com a maior hOnra 
e satisfação que Volto a -iDVOCá-las, na -Pi'ese!.l.ça do Embaixador do 
Brasil, ''paladino da Comunidade dos países de língua portugue
sa'', como foi designado, com manifesta justiça e rigor, pelo Presi
dente Itamar Franco, que respeitosamente s2:údo; neste dia e nesta 
ocasião, tão especiais, bem como ao seu ilustre representante, o 
Senhor Ministro e '\lmiranle- do- Esquadra, Ivan Serpa. 

Na verdade, não era possível sequer pensar em pôr em mar
cha essa grande e bela idéia-foxça da Conninidade de Palses de 
Lfngua Portnguesa - nosso sonho comum - se D.ão- tivesse como· 
cim~to básico a uni-los a liberdade, que obviamenie implica o 
resperto pelas respectivas independências. Só Nações livres e inde
pendentes podem decidir, soberanamente, quanto às vantagens de 
se unire~ no respeito riiiífuO e Da -igil3fdade, eW. tomo do objetivo 

Portugal e Bxasil. desde o Tratato de reconhecimento da in
dependência do Brasil, por Ponugal, em 29 de agosto de 1828, 
COilStruÍillm as suas relações- numa base de indestrulivel fra~
dade - "a mais peifeita amiza.de e com total esquecimento das de
savenças passadas", para citar os pr6priso tennosdo Tratado_ Nes
se aspecto, fomos capazes, até hoje, em todas as situações políticas 
e independente dos regimes vigentes nos dois palses, de cooseavar 
uma afetiVidade extrema no nosSo relacionamento porventura sem 
paralelo no mnndo, mas a que ten1. faltado, a1gnmas vezes, certo 
COD.teúdo econômico e mesmo cult:lual.. 

- - Cobl a- integraÇão de Portugal na Commidade Européia 
essa lacuna tem vindo a ser, felizmente, preenchida. Intensificou
se o número de empresas cem sede em Portugal. .aumentaram nos 
dois sentidos, as conexões econômicas e pudemos receber, 'pela 
primeira vez. ~eiros de todas as condições, que resolveram fi
xar aqui a sua reSidência permanente. Quero saudá-los, si:nceia e 
efusivamente, neste momento, e dizer-lhes, em nome de Portugal. 
que são bem-vindos e que os consic:Ie:ramos ionaõs, em reciProci
dade aliás, com a fonna como· os pOrfugues foram sempre -e com 
que gratidão o afnmo- acarinhados e recebidos no Brasil. 

Em partC, devemos isso ao-nosso gnmde Rei comniu - D. 
Pedro IV de Portugal, D. Pedro l do Brasil, regente e depois inipe
tador ~ "o rei soldado", g4:IDeroso, idealista, fratem.o, com uma 
vida oousagrada à emancipação dos Povos e à hberdade, que teve 
a comgem de so~~. no momento oportuno, o célebre "grito" das 
Illl!Igens do fpiranga: "E tempo! Independência <iu morte. Estamos 
separados de Portugal". Sepatlldos, com oerteu, no plano juridico 
- fonnal, no respeito das independências; mas mmca tiO unidos 
como desde então no plano da afetividade, dos sentimentos - e 
isso é o que sempre mais conta numa relaÇãO?.quer·seja entre pes~ 
soas quer entre povos. · -

Na véspera de tomar posse das funções de Piesidente da 
República de Portugal, em maxço de 1986, resolvi pGlticar o gesto 
simbólico de homenagear no Porto D. Pedro ~IV - heroi da inde
pendência do Brasil e, simultaneamente grnnde português, heroi 
da liberdade- Foi a forma imagética que encon!rei de significar aos 
portugúeses, através deste alto exemplo, que a hberdade é .nm bem 
essencial indissociável, nas relações entre Povós e Nações, do res
peitõ pelo direito à autodetenn;nação e à. Ín~ependência e qoe as 
rela;ões entre Brasil e Portugal coostiluem, uma pedm angular, in
substitulvel, da nossa política extemi. Assitu também o recameceQ o 
Sexilia: D. Duarte, aqui presente, que me quis arompanbar nessa ho
nienagenta um seu angusto antepassado, embam na linha oolatmU. 

E se em relação aos palses africanos de fala portu!'Pesa não 
tivemos, quando do problema da descolooização entrou na mdem 
do dia, a sorte de poder contar com uma figiua da dimensão políti
ca e moral de D. Pedro IV - e tudo teria sido diferente! - hoove 
contudo o 25 de abril, ao trazer a liberdade a Portugal, abriu neces
sariamente a via às independências, tomando hoje posslvel- e na
tural- a Conmnidade de Palses Livres de Lingua Portuguesa, que 
e os empenhados em construfr. - · -

Antes de D- Pedro, houve vários movimentos peit:UrSOJ:eS~ 
de independência do Brasil como a guerra dos Emboabas (1708-
1709), a guenitdos Mascates emPemambuco (17!0-14) e a revol
ta dos moradores de Vila Rica, eni MinaS, em'1720, :- Iodas elas, 
aliás, reprimidas a ferro e fogu_ Nenhuma, pcxém, teve a ilnpartl1n
ciã- e a· ressonância mítica e históricã- da Jnconfidência- MiDeira, 
onâe se verifJ.cara!!l claras influências iluministas, Vividas, com 
generosidade e ideaHsmo, por intelectuais; sacerdotes e i:nili.tares 
que passaram pela Universidade de Coimbra e ai tomaram conhe-
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cimento da Revolução Amer:i.cana e dos acontecimentos em Fran~ 
ça. Entre os ht'%6is de Minas, preso~ torturados. condenados. num 
indigno anettte49_ de justiça. s6 um foi mortO e esquartejado, o 
mais froiJtal e corajoso de todos, Joaquim da Silva Xavier, o Tira
dentes, o 11animoso alferes", como lhe cb.am.ru Cecília Meireles, 
nesse inspirado e maraviliboso livro ''Romanceiro da Inconfidên
cia". Escreveu ela: 

"Cavalga nas nuvens, 
por outros padece. 
Agana-se ao vento._ 
Nos ares se perde-. 
(e um negro demônio 
seus passos conhece: 
fareja-lhe o sooo 
e em sombras persegue 
o audaz, o valente, 
o animoso alferes)." 

''Que importa que o sigam 
que importa. se o piendem?" 
"A teia que tece 
talvez em cem anos 
não se desemede!'' 

''Venham já soldados 
que a prender se apressem; 
vebamjã meiriDhos 
que os bens lhe seqüestrem; 
venham. venham, venham... 
-que a sua alma excede 
escrivães. carriSCOs, 
juíZes, chanc:eleres, 
~.brigaderros 
maldições e preces! 
Venham, venham, matem; 
ganhará quem peide. 
Venham que é o destino 
do animoso Alferes." 

Em J:na.IÇO deste ano tive a hoDn1 de receber em Belo HOri
zonte, das mãos do Governador do Estado de Minas Gerais, Hélio 
Garcia, o grande Colar da Inconfidência Mineira. Hoje, vou reoe
l;>er, enviado pelo Presidente Itamar Franco, ilustre ntinerro como o 
nosso Embaixador José Ap;uecido; por grande gentileza do Senhor 
Ministro de Estado Iv.m Sexpa. que, para isso, se deslocou expres
samente a Portugal, mn busto do Tiradentes, da autoria do grande 
escultor btasilerro Bmno Giocgi. São duas altas distinções qiie me 
caofundem e que, sentidamente, agradeço. Joaquim José da Silva 
XaVier foi mn "maçon" convicto e desinteressado, um patriota e 
um homem generoso que, sendo português, lutou, desassombrada
mente, pela independência do Brasil. Foi morto por fOllllll bãrl>ara 
e infamante, wm processo suspeitíssimo, a devassa da Inconfidên~ 
cia, em que, como saiinelou ainda Cecília Merreles: 

"Já vemopesodamorte 
com seus rubros cadafalsos 
( .. ). 
com seus postes infamantes 
para os OOIJlOS em pedaços 
já vem a JuriSprudência 
interpretar cada caso, 

- e o Reino está muito longe 
-e há muito curo no caScalb.o. .. '' 
E logo adiante: 

"Pobre Rainha colhida 
pelas intrigaS do Paço; 
pobre Rainha_demente 
com so olhos em sobressalto 
a gemer: Inferno_, Infemo.
com seus lábios sem pecado." 

Joaquim José da Silva Xavier, o ''Tirn.dentes" é hoje para 
todo o Brasil uma figura mitica, um herói, um- niártir e uma refe
rência tutelar. É. pois. essenciàl que Portugal o assuma como um 
herói iguab::p.ente seu, nurii sincero 3.to de contrição e de reabilita
ção histórica. É certo que a História não s_e apaga nem se reescre-

- Ve. Assrim_e..se, -como um todo, nas suas claridades e sombras, nas 
suas gestas heróicas e nos seus baixios e até ciimes-rias suas gran. -

-_dezas e misérias. PortUgal, qlle -tem uma história gloriosa, de ·que 
- todos tanto nos orgulhamos, tem sabido se;n:J.pte ter a coragem de, 
nos momentos cruciais, encarar, com verdade e com rigor, o seu. 
passado multissecular, corrigindo os enos, fazendo justiça~ quem 
é devida, e, sobrebldo ~tificando as faltas, por forma a salvaguar
dar e -preparar o futuro. E o que hoje aqui faço? em nome de Portu
gal, singelamente, na presença _do grande paladino da lusitanidade, 
que é o nosso Embaixador José Aparecido de Oliveira e perante 
todos vós, brasileiros, portugueses e representantes de tantos paí
ses amigos, no dia glorioso da independência do nosso querido 
Brasil, pais irmão. _ . . . -

Permitam-me que termine condecorando, com a _Giã-Cruz 
da Oidem do Infante, por proposta do Governo português,_ feita 
podntefinédio do Senhor Ministro da Defesa, Femnado Nogueira, 
o Senhor Ministro da Marinha do Brasil, Almirante- de- Esquadra 
Ivan Serpa, e lhe peça transmita ao Senhor Presidente do Biasil, 
Itamar Franco, neste dia tão feliz, os protestos da nossa admiração 
peSsoal e dá nossa fraterna an:lizade dO Blasil. -

CARTA DO PRESIDENTE DO BRASIL 
DOUTOR ITAMAR FRANCO, 

AO PRESIDENTE DA REPÚBUCA PoR1UGUESA, 
DOUTOR MÁRIO SOARES, 

POR OCASIÃO DA REABILITAÇÃO HISTORICÁ 
----- - - DE TIRADENTES - -

Carta o0 55 

Excelentíssimo Senhor 
Mário Soares _ 
Presidente da República Portuguesa 

Caro amigo Presidente Mario Soares 
Fazendo-me presente, nesta data e nesta solenidade, pelo 

Ministro da Marinha do Brasil, Almirante-de-Esquadra Ivan Ser
pa,. quero, uma vez mais, manifestar-lhe o reconhecimento do 
povo brasileiro pelas sucessivas manifestações de amizade de V os
sa Excelência. 

Ainda agora o nosso amigo comum e paladino da Cotmmi
dade dos Países de Lingua Por1Uguesa, Embaixador José Apareci· 
do de Oliveira, deu-me a grata noticia de seu propósito de reabili
tar, diante da História, o AHeres de Cavalaria e homem do povo 
Joaquim José da Silva Xavier. 

V ale recordar, Senhor Presidente, que essa reabilitação se 
miciou com a proclamação d2. :r_l!dependência. Se ~s ciu:uristâncias 
penosas que orientam.-as razões do Estado haviam levado D. Maria 

_ l adeterminar a condenação de Tiradentes, õ destino conduziu seu 
neto a fundar o Estado brasileiro. __ 

Asseguro-lhe, Senhor Presidente, a gratidão de nosso povo. 
Ao encarregar o Ministro da Marinha desta representação especial, 
além de escolher um colaborador leal e de extensa e meritória fo
Jha de serviços prestados à Nação, tive o propósito de lembrar ter 



sido a nossa Marinha a primeira instituição militar dó Réúi6 Unido 
de Portugal, Brasil e A!gaiVes fundada por D. João VI ao chegar 
aoRiodeJaneiro. -

Com os meus votos de felicidade pessoal, aceite, Senhor 
Presidente, o sinal e o empenho da amizade que lbe devotam o 
povo brasileiro e o seu admirndore amigo. 

Fratemalmente, 

Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (ClJagas Rodrigues)- Pa8sa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n" 874, de 1994, de Urgência, 
lido no Expediente para o PLC n° 121/94. 
· Em votação o requeriinento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queirani pennanecer sen-
tados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segUnda sessão ordináriá SUbseqUente, noS 
termos do art. 345, inciSo II, do Regimento Intexno.: 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se, ago
ra, à apreciação .dó Requerimento Íl0 875, de 1994, de Urgência, 
lido no Expediente para o PDL D0 45/94. -

Em votação o requerimento. - · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiniiii {>enna.D.ecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado;:, requerimento, a matéria a que se refere figuràrá 

na Ordem do Dia da segunda sessão. ordinana subse<jliéhte, nos 
termos do art. 345, inciso TI. do Regimento Intemo.-

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu.S) - Nada mais 
havendo a tratar, a PreSidência vai encei."i'ãr ós-tmbalhos. 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, vm, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 44, de 1993 (n° 25CV93, na Cfunara dos Deputilâos), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão. sonora .. em Treqiiêilcia J:P.odulada 
na Cidade de Lajeado, Estado. do Rio Grande do Su~ tendo 

Pa!cceres proferidos em Plenário, em substitUição-à Comis- -
sio de Educação: · · 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedin:!,entos ~oncernen~ à proposição. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tuino úniCQ." do ProjetO de Decreto Legislativo -
n° 45, de 1993 (n"253i94, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Râdio Capinzal Ltda. 
pil!& explorar serviço de radiodifusãO soo. Ora __ enl OL.Ja média na 
Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, profetidos em PlenáriO. em subStitUição à" Comis-
.~f:o de_ EducaçãO: · - · 

Novembro de 1994 

- r pronunciamento: Relator: Senador Amir La.Ddo. favo
rável ao projeto .. 
· - _;- 2~ pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentÕs concernentes à propo
sição. -

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, oos 
termos do art. 375, VIII, do Regimentõ Intemo) 

Votação.,. em tumo único, do Projeto_ de Decreto LegisJativo 
n° 46, de 1993 (n° 24&'93, ria Câmii.ta-dos D.piltados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fratemidaae 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora eni freqüência 
modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissío 
de Educação: 

- JO pronunciamento: Relator. Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e prt?CCdimentos concernentes à propo-
sição. .. . . 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEÕISLÃ:nvo..N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do art. 375, VIII, do Regímen!<> Intemo) 

Votação. e_m tumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos DÕputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do.Brasil Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão soncn. em freqüência 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 _dÇ_Educação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento.: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos C?Dcementes_ à proposição. 

-S-
- - --

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, Vlli, do Regimento Interno) 

VotaçãO, em tumo Wlico, do Projeto de Decreto Leg;Sl"-'Ívo -
n• 49, de 19!Ü (n• 273194, Jk -Câmali dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explorar 
serviço da radiodifoS5o sonO!:a erii freqüência módulada nã 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. 
- zo pronunciamen'fo: Relator.: Senador Ney 1\llanmhão, pela 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição., 

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGisLATIVO N" 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem.do-Dia;nos terinos 
do art. 375, Vlli, do Regimento Interno) 

Votação. em mino único, dO PrOjetO de Decreto Legishit.ivo 
n• 50, de 1993 (n° 277/93, na ·Cfunara dos Deputados), que aprova 
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o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de 
Comunicação Ltda. para explorar serviço -de radiodifusão sono
ra em onda média na Cidade de Bonazéipolis, Estado do Para-
ná, tendo .. _. __ . 

Parecer favorável,. proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Ednardo, em substituição à Comissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tnmo únid). do Projeto de Decieto LegiSlativo -
n• 52, de 1993 (n• 246'93, ná Càmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a con~s~o _outoxgada- à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onM média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

·Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitni
ção à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Mara
nhão; 

- 11> pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(lnclu!do em Ordem do Dia nos te!Illos 
do art. 375, VIII, do Regimento Tnteino) 

Votação, em tuniojlniçO, âo Projeto_de ~Legislativo 
n• 55, de 1993 \n•-uJ7194, na Càmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a coocessão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos Ltda. para explorar sexviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Floriano, Estado do Piau~ tendo 

Parecer favOiáveL proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, eni substituição à Comissão de Educação.-

-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N-7, ))E 1294_ 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tenno 
do art. 375, VIII, do ~egimento Interno) 

Votação, em tumo óni.co, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•7, de 1994(n'308/93, na Càmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outotga deferida à Rádio Cu1llml de Timb6 Uda. 
para explorar serviço de tadiodifusão SO!l.6i:ã eni onda niédia na 
Cidade de Timb6, Estado de Santa Catarina, tendo · _ _ 

Parecer favorável. proferido em PlenáriO, Relátor: Senador 
Meira Filho. em substituição à Comissão de EducaçãO.--

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N-9, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos 
doart. 375, VIII, doRegimentõintemo) 

Votaçã~ em turno único, do Projeto de Decreto Legíslativo 
n• 9, de 1994 (n•-:!OI/93, na Càmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessãO outOrgada à Rádio e TV Tapaj6s Uda. 
para explorar serviço de radiodifusão de so:ils e il:mgens (televi
são) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Se
nador Dirceu-Carneiro, em-substituição à Comissão de Edu
cação. 

11 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(ID.cluído em Ordem do biã nos tellÍlos 
ciO art. 375, VIíi. do Regiinentó futemo) 

votação, em tumo únicP. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga pexmissão à Fundação Pe. Urbano Jhiesen para 
explorar setviço de radiodifusão soriom em freqüência modulada. 
com rms exclusivam~te educativos. na Cldade de Novo Hambur-
go, Estado do Rio Grande do SuL tendo -

Pareceres favor.íveis, prOferidOs em Plenário,. em substitui
ção à ComissãO de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador João França, fav-ó
r.lvel ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho. 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes ã pro." 
posição. 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA Tfii'O N" f f, DE 1994 

(lnclu!do em Ordem do Dia no< tennos 
doar!. 375, VIII, doRegimentofutemo) 

Votação. em tutno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 11, de 1994 (n• 2é5/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio 
Verdes Mares Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceará, teildO 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Dirceu Càmeiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE_l994 

(Incluído-em Ordem-do Dia JiãS termos 
doart.375, Vlli.doRe~Intemo) 

Votação. em tumo único~ do PrõJeto de Decreto Legisla
tivo n• 12, de 1994 (n• 319/93. na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cru
Zeiro do SUl para executai:: serviço de radiodifusão sonOra em 
freqüência- modulada na Cidade de Sorocaba, Estado de São 
Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator. Sena
dor Meira Filbo, emsubstilnição à Comissão de Educa~: 

-1° pronunciamento: favoráVel ao projeto; 
-~1.0 prOD.uitciamento: pela regularidade dos atos e proce-

- dimentos concementes à proposição. 

-14--. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 
- -

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Intemo) 

Votação, em tumo 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 Uda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

- Parecer favOráVel, proferido em· Plenário, Relator: Sena-
dor Carlos Patrocínio, em--Substituição à ComissãO de Educa
ção. 
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-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos temos 
do art. 375, vm. doRegimerifD!ntemo) 

Votação, em mmo único. do Projeto de Deemto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n• 254193, na Cfunaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outmgada à TV Tocantins Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão sono:m de sons· e imagens (televi
são) na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás; fendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: senâdor 
Carlos Patrocínio, em substimição à Comissão de Educação. 

-16--

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos \=OS_ 
do art. 375, vm. do Regimento Jntemo) 

Votação, em turno. único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 23, de 1994 (n• 327/93, na Cfunaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
Botelb.os Ltda. para explorar seiViço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Bote lhos, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Henrique Almeida, em substilllição à Comissão de Educação. 

-17- . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(Em regime de urgêncO.: niis-termos 
do art. 375, vm. do Regimento Jntemo) 

Votação, em lllmo único, ·do Projeto de Deemto 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 em 
freqüência modula~ com íms exclusivamente educativos, na Ci
dade de Pouso Alegre. Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucidio Portella, em substituição à ComiSsão de Educação. 

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE 1993 

(Inclufdó ein Oidem ÓQ Dia nos tennos 
do art. 375, VJH,do Regimento!ntemo) 

Discussão, em: rumo üniCo, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova ~ concessão outofga.da à Sociedade Rádio 
Vila Real Lida. para exploru serv;ço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nOS terinOs 
do art 375, vm. do Regimento furemo) 

Discussão, "lml. turno único, do Projeto de Dea:eto Legislati
vo n• 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Pa.ranaense SJA para explorar 3el.ViÇO de :radiodifu~ o 
sonom de sons e imagens (televisão) na Cidade de Londrina, Esta
do do Paraná: (Dependendo de parecer da Comissão de Educa-
ção.) -

-20-

. ·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N-69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos texmos 
doart. 375, vm, doRegimenfD-Intemo) 

Discussão, em lllmo único, do Projeto de DecrefD Legislati
vo n• 69; de 1993 (n• 313/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outDrga permissão à Rádio Mariana Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

-21-

PROJEfO DE DECREto LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 
- . - (InCltiídO-em OriieiiúiODia-nos tiririOS ..... 

doart. 375, vm. do RegimenfDfutemo) 

Discussão, em lllmo Unico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 8, de 1994 (n• 303/93, na Cfunaia dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de 
Paulo Afonso ltda. parn explorn.r serviço de radiodifusão sonora 
em f.reqüência modulada na Cidade de Paulo Afonso, Estado 
da Bahia. (Dependendo de parecer da ComissãO de Educa-
ção~) · -

-22-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

·(IncbJíciO em Ordem do Dia nos tcmnós 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

DiscussãO. em tunio único, do-Projeto de Decreto Legis
lativon• 20 (n• 266/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada ã Rede Nova Terra de 
Radiodifusão Ltda., _atualm.ente denominada Rede Fênix de Co
municação Ltda., paxa explorar serviço de radiodifusão soD.ora 
em freqüência modulada na Cidade de São José dos Pinhais, 
Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) -- -

-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

-(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art 375, vm. do Regimentolntemo) 

Discussão, em triino único, do Projeto de Decreto Legislati
vo ll0 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato' que renova a permissão ela FM Rádio Independente 

--de An:overde Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Arcoverde, Estado de 
Pernambuco~ (Dependendo de parecer da Comissão de Educa
ção.) 

-24--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994 

(úicluído.em Ordem do Dia nos terinos 
do art. 375, vm, parágrnfo único, do Regimento Intemo) 

J:)iscussão, em turno úniCO, do Projeto d~ _Decreto Le
gislã.tivo n° 26, de 1994 (n° 344193. na Câmara dos Deputa
dos). que apr'oV'ã. o ato que outorga permissão à Rádio Cam
pos Dourados FM Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na Cidade de Medianei
ra, Estado do Paraná. (Dependendo ·de parecer da Comissão 
de Educação.) 
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-25-

PROJETO DE DECRETO LEGJStÃ. trvo N" 39;o:E 1994 

(Incluído em Ordem do Dia DOS te.rio.OS 
do art. 375, vm. do Regimento lntemo) 

DiscusSãO. em tl.:nnOUniOO, do Projeto de Decreto Legis@ti
vo n• 39, de 1994 (n• 296193, na-Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outoiga permissão à Rádio Sena Negra FM Ltda. 
para explor.,rr sexviço de radiodifusão sonora. em freqüência modu
lada na Cidade de Alterosa, Estado de Mmas Gecai:;. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

-26- -

PROJEfO DE LEIDA CÂMARA N" 124, DE 1994 

(Em reginle de urgência, nos tennos 
do art. 336, b, do Regimento lntemo) 

Disci.Issâo. enúumO iínico-;_dO_Proj~ de Lei da Câm.aia no 
124, de 1994 (n• 4.672194: na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre a instituição do Sistema 
Nacional de Educação Tecnológica e dá outras providências. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-27-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"3, DE f994-CN 

(Em regime de UJEência, nos t.ennos 
do art. 336, b, do Regimento Jntemo) 

Disa.Issão, -em turrio único. do Projeto de Resolução _Õ0 3, de 
1994-CN. que dispõe sobre a estrutura administrativa da Coniíssão 
Parlamentar Conjunta do MercosuL (Dependendo de parecer da 
Comissão de ConstitUição, Justisa e Cidadania.). 

-28-
0FÍCIO N" S/72, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Jntemo) 

Oficio n• S/72., de 1994, do SOnhor Presidente do Banco 
Central, enca;minhando ao Senado Federal solicitação do Govemo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letms 
Financeiras do Tesouro do Estado da São Paulo- LFTP, destina
das à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de pax1,cer 

da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-29-

PROJEfO DE LEI Dd SENADO N" 27, DE 1991 
COMPLEMENTAR 

VOtação. em rumO Uriico, dOProjeto -di Lei do Seziado -no 
27, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3• do art. 192 da Constituição Fedeml, 
que di.gX)e sobre a cobrança de juros reais máximos •. e dá outxas 

providências, tendo 
Parecer favoráveL proferido em Plenário, Relator: Senador 

Ney Maranhão. em substituição à ComisSão de Assup.tos_g~n&. 
ífiicos. - -

-30-

REQUER!MENTO N" 484, DE 1994 

Votação, em rumo único, do Requerimento n° 484, de 1994, 
do Senador Marco- Maciel, solicitando,_ nos termos regimentais, a 
convocação do Presidente e do Secretário do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo 
de Duque de Caxias, e Dootor Heri:>ert de Souza (Betinbo), para 
prestar, perante o Plenário do Senado Fedeml, esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, especialmente nas 

~ regiões -mais pobres~ e apresentar as sugestões e medidas que o ór
gão proporá ao Senhor Presidente da República, com vistas a en
frentar tão grave questão. 

-31-

REQUERIMENTO N-6_80, DE 1994 

Votação, em tomo único, ·do Requerimento n° 680, de 1994, 
solicitando, nos termos do _art. 336, c, do Regimento Interno, ur

- gência para o PrOjeto de Resolução n• 122., de 1993, que cria a Co
missão de Ciência e TecnOio~ 

~32-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 160, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172.. L do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1992, de antoria da Se
nadora Júnia Marise, que submete a nomeaçãO do Secretário da 
Receita Federal à prévia aprovação do Senado. (Dependendo de 
pax1,cer da Comissão de Assuntos Econômicos.) . 

-33-

PROJEfO DE LEI DO SENADO N" 147, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do art.l72., L do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n°!47, de 1993, de autoris do Se
nador Jutaby Magalhães. que detennina que os Institutos Médico
Legais comuuiquem ã Fundação Centro Brasileiro para a Infância 
e Adolescência as mortes violentas ocorridas em criança e adoles
centes. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So· 
ciais.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está eucemt· 
daar"~o. 

(Levanta-se a sessão às 18h36min..) 
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SENADO FEDERAL 
RESOUJÇÃO N" 61, DE 1994 

RETIF!CAÇÃO 

Na Resolução n• 61, de 1994, publicada no DCN (Seção m, de 21-10-94, página 5864, na ementa, 

Onde se lê: 
mercado interno ... , 

Leia-se: 
mercado externo ... , 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 163" SESSÃO, EM 24 DE NOVEMBRO 
DEI~ . 

1.1-ABERTURA 
1.2.-EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Presidente da Repúbtica 
- N" 359; de 199<1 (n• Ul37/94, na origem), de 22 do cor

rente. submetendo à apreciação 'ilo Senado o nome do Senhor Ge
n!ldo Affonso Muzzi, Ministro de Segunda Classe da Catreil:;l de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto i 
República Feden!l da Nigéria. . 

1.2.2 -Pareoer 
- Referenre a seguinte matéria-: 
Projeto de Lei da Câmara n• 177, de 1993 (n• 2.908/92, na 

Casa de oógem), que dispõe sobré a isenção do iinposfu de impor
tação na hipótese que menciona. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 
- Abertum de prazo para apresentação de emendas ao Pro

jeto de Lei daCâmaran° 177, de 1993 (n"2.908/92, na Casa de oó
gem). 

1.2A -J.eitura de Projetos 

-Projeto de Resolução N" 94, de 1994, que altera o Regi
mento Interno do Senado Federal, transformando a Coroissão de 
Educação em Comissão de Educação. Ciência e Tecnologia. 

-Projeto de Resolução N" 95, de 1994, que altera o Regi
mento Interno do Senado Federal. criando a ComisSãO de Desen
volvimento_ Regional e Urbano e de Meio Ambiente. e dá outr.Ls 
providências. - ----

1.25- Comunicação da Presidência 
- Abertura de prazo para apresentação de emendas aos Pro

jetos de Resolução n"s 94 e 95, de 1994, lidos anterioonente. 
1.2.6-Requerimentos 
- N" 876, de 1994, de autoóa do Senador MOisés Abriio, so

licitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de_ Lei do Sem~ 
do n• 393, de 1991 - Complemeotai --que "altera a redação do 
parágmfo z• do Art.. 2° e do parigmfo z• do Art. 4° da Lei Ccm
plementarn024,de 7 de janeiro de 1975". 

- N" 8n, de 1994, de autoria do Senador Ma~o Bacelar, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do ProjetD de Lei c1<:> Se
~ n° 4~ de . 1994, ~e "dispõe sobre o exercício dO -~ de 
greve dos Servidores Públicos da Adminislr.lção Direfu, ·auláiqui
cas oo fundacional, de qualquer dos Poderes da ~dos Esta
dos., do Distrito Federal e oos-~to nO art.. 37, 
inciso VU da COxistituição Federal e dá outras providências: 

- N" 878, de !994, de autoóa do Senador Almir Gabriel so
licitando que seja considerada, como licença autorizada, sua au
sência dos trabalhos de Casa, no período de 03 a 21 de novembro 
de 1994, por motivos políticOs partidários. Aprovado. 

N" 879, de !994, de autoria do Senador Lucídio Portella, 
solicitando que sejam abonadas as faltas às sissões do -Diês de ou
tubro nos dias: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 27, e 
31; e no mês de novembro, nos dias: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 16, 17, 18 e_ 
21, nos termos do art. 13 parágmfo 1° do Regimento lntemo. 
Aprovado. 

- N° 880, de !994, de autOria da Senadora Júnia Marise, so
licitando que sejam consideiados, como licença autoriZada, os dias 
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EXPEDIEN1E 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ- AUGUSI"O DAPAZJÚNIOl!. 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
H..ORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

01. 03, 04, 07 e 08 de novembro de 1994, em- razão de compro
missos partidários em seu Estado- Minas Geiais.Api-ovad-õ. 

- N" 881, de 1994, de autoria do Senador Francisco Rol
lemberg, solicitando autorização para ausentar-se do País no perio
do de 27 de novembro a 08 de dezembro de 1994, por ter sido 
designado pelo Senbor Presidente da República para, na qualidade 
de Observador Parlamentar, integrar a Delegação do Brasil à 49" 
Sessã_o da Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

1:1..7- Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n' 83. de 1994, de aúioria do Sr. 

Edua.n:lo Vieira, que prorroga a vigência da Lefn°-8.199, de 28 d~ 
junho de 1991, revigorada pela Lei n' 8.843, de 10 de janeiro de 
1994. 

1:1..8- Oõcios 
- N"s 435 a 438/94 e 446 a 449/94, da Liderança do PDT, 

de indicação e substituição de membros em Comissões Mistas. -
1:1..9-Disausos do Expediente • 
- SENADOR WURNAL BAPIISI'A -Homenagem ao es

critor baiano JOIEe Amado pela passagem cl.os-seus 82 anos. 
-SENADOR CHAGAS RODRIGUES'-- Retiflcando dados 

concernentes ao Estado do Piauí, presentes na notícia veiculada 
pelo Jornal do Brasil, edição de 2211.94, intitulada ACM veta 
dissidentes"~ 

-SENADOR EDUARDO SUPLICY- Lai:nelitanOO:i:oinci
dência das argüiçõeS dos Srs. Ru~ Ricúpero, na Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. por ser indicado para a 
Embaixada do Brasil na Itália. e Ciro Gomes, Ministro da Fazen
da, na Comissão -de AssuntOs EconômicoS. Preocupação com a ga
rantia-dos direitos individuais na operação militar efetúada nas 
favelas da cidade do Rio de Janeiro cOin o objeiivo ·ae controlar a 
violência e enadicar o tnl.fico de entorpecentes. ---- t:z-.to::..~.quet-m.enTo- -- ·· ··· 

- N" 882. de 1994, de autoria ciO Senador Moisés Abrão. so-
licitando que seja providenciada a tradução para o vernáculo na
cional dos contratos que instruem as Mensagens n% 353~ de 1994 
(n' Ul26/94, na oiigem), 354, de-!994 (n° 1.027/94, na origem), 
355, de 1994 (n' 1.028/94, na origem), 356, de 1994 (n' 1:029/94, 
na origem) e 357, de 1994 (n'l.030/94, na_oiigem), do Senbor 
PreSidente da República. destinadas ao financiamento do projeto 
do SiStema de Y.gilância da Amazônia- SIV AM 

1.3-0RDEMDODIA 
-Projeto de Lei da CàJnaia n' 124, de 1994 (n' 4.672194; na 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dis
põe sobre a instituição do Sistema NaciOnal de Educação Tecnoló- _ 
giCa e ~ outras provid~ncias. AprOVado, após parecer de 
Plenário. A sanção. 
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·.:..Mensagem n' 22s, de 1994 (n 447/94,;,; origelll),anavés 
da qual o Presidente da República submete à delibereçáo do Sena
do a escolha do nome do Senhor João Tabajara de Oliveira, Minis
tro de Primelià Classe, da Can-eiia de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República de Cingapurn. 
Apreciação adiada por falta de quorum. 

- Mensagem rf' 257, de 1994 (n' 527/94, na origem), atra
vés da qual o Presidente da República submete à deliberação do 
Senado c> nome do Senbor Jorge Saltarelli JUnier; Ministro de Se
gunda ClaSse, da: Caneira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do Senegal. Apreciação 
adiada por filia de quorum. 

- Mensagem n' 278, de 1994 (n' 643/94, na -origem), atra
vés da qual o Presidente da Republica submete à debberação do 
Senado o nome da Senhora Vera Pedrosa Martins de Almeida, Mi
nistra de Primeiia Classe, da Can-eira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil ju!lto ao Reino- dos Países Baixos. 
Apreciação adiada pot"falta de quorum. 

- Mensagem n' 310, de 1994 (n• 891194, na origem), atra
vés da qual o Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Sérgio Damasceno Vieira, Ministro de __ 
Primeira Classe, da Carreira de Dit)ioniàta? para exerCer a função 
de Embaixador do Brasil junto â replÍblica da Guatemala. Apre
ciação adiada por falta de quorum. 

-Mensagem n' 311, de 1994 (n' 892/94, na origem), atra
vés da qual o Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhcr Carlos Alfredo P.into da Silv~ Ministro 
de Segunda Classe, da Caneira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto a Barbados. Apreciação adia· 
da por falta de quorum. 

_--Mensagem no 31? .. de 19-94- (n° 893/94, Ila Origein}. atia~ 
vés da qual o SetÍhor Presidente da República submete à delibera
ção do Senado o nome do Senhor Cláudio _Maria Hemique do 
Couto Lyra, Ministro de Segunda Classe, di Caireira de DiplOtna
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto â Repúbli
ca CooperativiSta da Guiana. Apreciação -adiada por falta de 
quorum. 

- Mensagem n' 313, de 1994 (n' 894/94, na origem), pela 
qual o Senbor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Jadiel Ferreira de Olive~--MinistrO-de 
Segunda Classe da Can-eiia de Diplomata, para exercer a função 
âe Embaixador do Brasil junto i República da Indonésia. Apre
ciação adiada por falta de quorum. 

- Mensagel!l n• 316, de 1994 (n' 908/94, na origem), pela 
qual o Senbor Presidente da República snbmete à deliberação do 
Senado o nome do Senbor Rubens Riaípero, Ministro de Primeiri 
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Classe da Caneim de Diplornat:l, pa.ra exercer a função de Embai..:- solicitação Para que os Governos dos Estados do Mato Grosso, 
xador do Brasil ju!lto à República Italiana. Apreciação adiada por Rio de Janeiro, Rio Gmnde do Sul e Paraná possam emitir Letras 
falta de quorum. -- - Financeiras do Tesouro daqueles Estados, cujos recursos serão 

--Mensagem D0 345, de 1994 (n° 963/94, na origem), pela destinados ao girO -de suas dívidas mobiliárias vencíveis no_l0 se
qual o Senh_or ~idente da ~epíiblica submete à deliberação do mestre de 1995. 
Senado o nome do Senhor Antonio Carlos DjiD.s de_ Alldrada, Mi-_ Deferinieri.to do Recurso n° 2, so~citaudo que seja suhmeti-
nistro de Primeha Classe-da Carreira de Diploma~ pa.ra exercer a do ao Plenário o Projeto cie Lei do Senado n°232-. de 1991, de au
função de Embaixador do Brasij junto ã República do Zimbábue. toria do Senador Jutahy Magalhães. que autoriza o Poder 
Apreciação adi2.da por falta de quorum. -Executivo a deímir ~s terras indispensáveis à preservação ambien-

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia tal,. integrantes dos bens _da Uniãç e doª &~; e abertura de pra-
- SENADOR NEY MARANHÃO~ comó -Líder - Considera- zo de cinco sessões ordiriáriis p_ara oferecimento de emendas • 

ções sobre a carta do Sr. Antônio Evaristo de Moraes Hlb.o, ares- Arquiv-amento do Projeto de Lei da Câmara n° 39. de 1993 
peito de grupos de pressão na OAB sobre o processo de (n° 1.809/89~naCasadeorige_m),quealteraaredaçãodo_pa:rágra-
irapeachment do Presidente Fernando Collor. __ • fo únieo do artigo 354 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

-SENADOR EDUARDO SUPLICY- A Priv-atização-da - 2.2.3--- Disrursos do Expediente -
EMBRAER e a questão da garantia. por 6 meses. da permanência SENADOR AiRTON OUVEJRA _- Pesar pelo falecimento 
do quadro de pessoal da empresa. do desembargador :unapaense Benedito Leal de Lira. 

- SENADORRONAN TITO- Considerações-sobre o acor- SENADOR .fACQUE$ SILVA- Apoio a imediata reinte-
do das Lideranças na questão da privatização da EMBRAER. na gração dos funcionáriOs delnitidos pelo Governo Collor e que fo
qualidede da Relator da matéria. _ _ _ ram anistiados pela Lei n° 8,878. de 1994. Apelo em favor da 

-SENADOR EDUARDO SUPUCY --Soli<;itaçãÜ de reexa- reposiÇão saJarial. ainda no correiÍle ano. para todos os funcioná-
me, pela Comissão D""1mtora, da redação do Parecer do Sr. Ronan rios públicos. _ 
Titonamatfri•aeprivatizaçãodaEMBRAER. SENADOR EPJTÁCIO CAFETEIRA - Denunciando as 

-SENADOR JOÃO FRANÇA- Apelo para a implanta· fraudes que culminaram na eleição da Sra. Roseana Sarney para o 
ção imediata das Àreas de livre Cómércio de Pacaraima e Bon- cargo de Governador do Estado do Maranhão. Ixregularidades que 
fun, iiõ Estado de Roraima, criadas há 3 anºs pela Lei n° 8~256. justificariiiecontagem. dos votos doúltJmo pleito no Estado~ 
de 25-11-91. SENADOR ALEXANDRE COSTA- Contestando as denún· 

-SENADOR PEDRO SIMON- Trazendo ao oonbecimen' cias apresentadas. na Tribuna. pelo Sr. Epitácio Cafeteira com re· 
to do Plenário a resposta do Sr. Ministro da Aeronáutica, Brigadei- 1ação às eleições rio Mar.mbão. 
ro-do-Ar Lélio Viana L6bo, ao Requerimento n° 162/94, que SENADORJUTAHYMAGALHÃES-Ape-lo,aoRelatordo 
solicitava mforinações Sobre a INFRAERO- Empiesa Biasileira orçamento de 1995 para destinar recursos para a informatizaÇão 
de Infra-Estrutura Aeroportuária. __ do sistema eleitoral brasileiro. com vista â eliminação da fraude 

1.3.2- Matéria ~preci:ai)a após a Ordc~ do Dia-- eleitoral. - - - -
·- Requeri!nento n' 881194. lido no Expediente da presente SENADOR ODACIR SOARES- Comentários sobre_ os re-

sessão. Aprovado. após parecer de Plenário favorável. - sultados __ da "Conferência, lnJ.emaciqnal sobre ~opulação e Desen-
1.3.3- Designação da ~'rdem do Dia da próxima sessão volvimento", -realizado no Cairo, entre 5 e 15 de se~ni~ do 
1.4- ENCERRA.tAENTO . _ _ corrente. 
2- ATA DA 164" SESSÃO, EM 2Ú>E NOVEMBRO 2.2.4-Comunicações 

DE 1994 . Dos Senadores Francisco Rollemberg e Aniônio Mariz. de 
2.1- ABERTURA ausência do Piús. . 
22.- EXPEDIENTE 2.2.5 -Leitura de Proposta de Emenda à Constituição 
2.2.1 - Ofi~c do j 0 Secictário_ da Câmara dos Deputa· N° 5, de 1994. de autoria ·do Senador Affonso Camargo e 

dos outros Senhores Senadores, que dá nova :redação ao'parágrafo 1° 
Encanrlnba!ldo à reviSão do Senado Fedêral autóiGt,foS dos do artigo 9° da ConstitUição Federal. 

seguintes projetas de lei:_ . . __ · _ _ _ 2.3- ORDEM DO DIA 
Projeto. de Lei <la Câmara n' \36/94 (n' 4.801)94.na Casa - -PrOjeto de Decreto Legislativo n° 44. de 1993 (n' 250193. 

de _origem), que crla e L'G.D.sforma, no QuaÇlro Permãnente de Pes- na útmara dos Deputados}, que ã.prova o ato que renova a pennis
soar da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da _6a Região. são da Rádio Independente Ltda. para explorar sexviço de radiodi
os cargos qu~ men::::ona e_dá oUtras provi4ências. fusão sonora em frequência modulada na Cidade de 4jeado, 

Projete de Lei da Câmara rl' 137194 (no 4.779/94. na Casa_ Estado_ do Rio Grande do SuL ~preàaçã() sobrestada em virtude 
de origem). Ç!C disF sobre a Criação de cargos e funções na Se- da falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 
cretaria do Tribunal de Contas da União e-dá outras providêncías. -Projeto de~ Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, 

Projeto de Lei da Câ:tu_ara n° 138/94 (n° 4.772/94, na Casa nã 9lmara dos Deputados). que aprova o ato qUe renova a coilces
de origem), que diS?5c sobre a l!ansfOI'D13.Ção dã EscOla SUperior são outorgada à-Rádio Capinzal Uda. para exploxar serviço dera.
de Lavras ero:·Univei'Sidade Federai de Lavras e_ dá_ outras_ provi~ diodifusão sonora em onda média_ na Cidade de Capinzal, Estado 
dências. -- -- de Santa Catarina. Apreciação Sobrestada em virtude da falta de 

Projeto de Lei da Câmara nQ 139/94 (n° 4.771194, na Cisa qilonirii para o prOssêguiniento da sessão. 
de origem), que dispõe sobre a transformação da Escola Paulista -:..Projeto· de Decreto Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93~ 
de Mediciõ.a em Universidade Fed.Mal de São Paulo _e dá o_Utras _ na- CâriJ.ara dos Depurados)~ que aprova o ato_que renova a pemris~ 
providências. -- são outorga~ à Rádio Fraternidade Ltda. para explorar serviço de 

2.2.2- Comunicações da Pr~dência _ radiOdifusãO ~QllO@ em f~ênc~_m.Odulada na Cidade de Araras, 
Recebimento dos Ofícios n% S/78 a S/81 (n°s 3.624 a EStado de S~ P~lo. Apreciação_sobrestada em virtude da falta 

3.627/94. na erigem), do B.an~o Central dpJ3~-asil. l?-~~~~do -"de quorom para_o-próSséguimenlô-da sessão. 
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- Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993 (n• 264/93, cessão outorgãda à Rádio Axaguaia Ltda. para explorar serviço de 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renOva a permis- -radiodifusão sono:ta em onda média na Cidade de Araguaína, Esta
são da Rádio Jomal do Brasil Ltda., para explruar servrço de za~ do do Tocantins. Apreciação sobrestada em vú:tnde da falta de 
diodifusão sonora em frequência rilodulada na Cidade do Rio de quorifnl paril o- prõssegiiiri:J.ento da sessãO.. -
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Apreciação sobrestada em vir- -Projeto de Decreto Legislativo n• 19, dO 1994 (n• 254193, 
tude da falta de quorum para o prosseguimento da sessão. na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces-

- Projeto de Decreto Legislativo n° 49, de 1993 (n0J..73/93, são outorgada à TV Tocantins L& para explorar s:eiViÇO_ de ra
na Cãmara ·dos Deputados ), que aprovã o ato-que renova a per- diodifusão de soiis e ima~ens "(telCVisão) na Çífiade de~. 
missão da Rádio Litoral Ltda.. para explruar sezviço de zadiodifu- Estado de Goiás. Apreciação solirestada em virtude da falta de 
sãO sonOra erii frequênCia modulada Da Cidade de Osório, Estado quorum para o prosseguimento da sessão. 
do Rio Gr.mde dO Sgl. Apreciação S..bl-estada em virtUde da falta -Projeto de Decreto LegislatiVo n• 23, de 1994 (n• 3ZI/93, 
de quomm parn o prosseguimento da sessão _ __ na Câmara dos Deputados);que aprova o ato que renova a conces-

- Projeto de~ Decreto Legislativo n• 50;-de 1993 (n• 2n/93, ~~são autorgada à Rádio Montanhês de Botelhos Uda. para explorar 
na Câmara dos Deputados), que aprov~-o ato que renova a outorga serviço de radiodi.(p.são sonora_em onda média na cidade de Bote-
deferida ao Sistema Nova Eza de Comunicação Ltda., para expio- lhos, Estado de Minas Gerais. Apreciação sobrestada em virtude 
rar serviço -de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de da falta de quorum para o prosseguimento da sessão. _ _ 
Bonazópolis, Estado do Paraná. Apreciação sobrestada em virtu· - Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328/93, 
de da falta de quorum para o prosseguimento da $essão. na Càmaia dos Deputados), que aprova o ato que outorga pennis-

- Projetode Decreto Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, são irFünêaçãOde ~Eosino Superior do Vale do Sapocaí pazi exe-
na Câmara dos Deputados)~ que aprova o ato que renova a CõnCes- cutar seiViço de radiodifusão sonora em frequência niodulada. 
são outorgada à Rádio Gtande Lago Ltda. para exp!otllr serviço com fins exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, 
de zadiodifusão sonoza em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado_ de Minas Gerais,_Apreciação sobrestada em virtude da 
Estado do Paraná. Apreciação sobrestada em virtude da falta de falta de quorum paza o prosseguimento da sessão. 
quornm para o prosseguimemo da sessão. ~ ~ ~ ~Projeto de Decreto Legislativo n• 62, de 1993 (n• 268/93, 

-Projeto de Decreto Legislativo~n• 55, de 1993 (n• 21;7/93, na Càmaia dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
na Câmara dos Depotados), que aprova o ato que renova a conces- cessão outorgada à SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL LTDA, 
são outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda.. para explorar para explornr sezviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
serviço de radiodifusãO sonora em onda média na Cidade' de Fio-~ dade de Coiabá, Estado de Mato Grosso. Apreciação sob restada 
riano Estado do Piauí. APreciaçãO sobrestada em virtude da falta em virtude da falta de quorom para o prossegUimento da sessão. 
de quorum para o prosseguimento da sessão. · ~ - Projeto de Decreto Legislativo n• 64, de 1993 (n°275/93, 

-Projeto de Decreto Legislativo n°_7. de 1_994 (n°.308""/93, na Câmar.Í~doS Deputados)~ que aprova o ato que renova a conces-
na Câmara dos Deputados ), que aprova o ato que renova a outor- são outorgada à Sociedade Rádio Emissora Pamnaense Si A para 
ga deferida à Rádio Coltura de Timbó Uda, para êxplruar sezviço explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na 
de radiodifusão •onora em onda média na cidade de Tunbó, Esta- Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Apreciação~ sobreslada 
do de Santa Catarina. Apreciação sob restada em virtude da falta em vú:tnde da falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 
de quorum para o prosseguimento da sessão. -'Projete> de Decreto Legislativo n• 69, de 1993 (n• 313/93, 

-ProjetO de Decreto Legisiativon• 9, de f994 (n"301/93, na na Câm:Ua dos Í>eputados), que aprova o ato que outorga permis-
Câmar.t dos Deputados). que aJ:Xova o·ato que-renoVa a concessão são à Rádio Mariana Uda. para explomr serviço de radiodifusão 
outorgada ã Rádio e TV Tapajós Ltda., para explruar serviço de sooorà em freqüência modulada na cidade de Mariana, Estado de 
Iadiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade âe Santa- Minas Gerais. Apreciação sob restada em virtude da falta de quo
rém, Estad<> do Pará. Apreciação sobrestada em virtude da falta rum para o prosseguimento da sessão. 
de quorum para o prosseguin;tento dà sessão.~ · ·. ~ ~ · ...C Projeto de DecretO Legisiativo n• 8, de 1994 (n• 303/93, 

-Projeto de Decreto Legj.slaúvo n° 10, de 1994 (nõ 297/93, na~ dos Deputados), que aprova o ato que renova a pennis
na Cimarn dos Deputados). que aprova o ato que outci:ga. pennis- são outorgada à Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltda., para explo
são à Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar setViÇq_ de rn,- _ ~ _setviço de radiodifusão sonora em freqüência mo:lulada _na 
diodifusão ~sôb.óra em c frequência mOdulada, com fms . cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia. Apreciação sob restada 
exclusivamente educativos, na Odade de Novo Hamburgo, Estado em virtude da falta de quorum paxa o prosseguimento da sessão. 
do Rio Gtande do Sul. Apreciação sobrestada em vixtnde da falta -Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1994~(n• 266/93, 
de quorum para o prosseguimeD.to da sessãO. na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pennis-

- Projeto de Decreto Legislativo n• 11, de 1994 (n• 21;5/93, são outorgada à Rede Nova Terra de Rádiodifusão Ltda, anial
na Câmara dos Depotados), que aprova o ato que renova a petillis- mente denominada Rede Fênix de Comlmicação Ltda., para 
são outorgada à S.A. Rãdio Verdes Mares, para explruar serviço explorar serviço de radiodifusão sonoza em frequência modulada 
de radiodifusão sonoza em frequência modulada na Cidade de For- na Cidade de São Josê dos Pinhais, Estado do Pazaná. Apredação 
taleza, Estado do Cead. Apreciação sobrestada em virtude da sobreslada em virtude da falta de quorum para o prosseguimento 
falta de quorum para o prosseguimento da sessão.. da sessão. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1994 (n• 319/93, -Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1994 (n• 292/93, 
na Câmaia dos Deputados), que aprova o ato que outorga-í)ermis:. na Câmara dos Deputados). que aprova o ato quetenova a peimis-
são à Fundação Coltural Cruzeim do Sul para executar serviço de são da FM Rádio Independente de Arcoverde Uda. , para explruar 
rndiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Soroca- serviço de rndiodifusão sonoza em freqüêocia modulada na Cidàde 
ba, Estado de São Paulo. Apreciação sob restada em virtude da de Arco verde, Estado de Pemambuco. Apreciação sob restada em 
falta de quorum para o prosseguimento da sessão. . virtude da falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1994 (n" 252/93, -Projeto de Decreto Legislativo n• U,, de 1994 (n• 344/93, 
na Câmara dos Deputados). que aprov-a o-ato que renov-a a oon- ~ ~il.a. Câmara dos Deputados). que aprova o ato que outoxga pennis-
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silo à Rádio Campos Dourados FM Lida. par.t explorar serviço de Convocação de~ sessão extru>rdinâria ~do Senado Federal a 
radíodifusão sonoxa em freqüência moaulada na Cidade de Media- realizar-se hoje, as 18 horas e 30 minutos~ com Ordem do Dia que 
neira, Estado do Paraná. Apreciação- sobrestada em virtude da designa. 
faha de quorum para o prosseguimento da sessão. 2.4-ENCERRAMBNI'O-_ 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 39, de 1994 (n" 296/93,- ~ - 3 -ATA DA 165' SESSAO, EM 24 DE NOVEMBRO 
na Câmara dos Depntados), que aprova o ato que outorga permis- DE 1994 
são à Rádio Serra Negm FM Uda., para explorar serviço de radio- ~ 3.1- ABERTURA 
difusão sonoci em frequência modulada na Cidade de Alterosa, 3.2- EXPEDIENTE 
Estado de Minas Gerais. Apreciação sobresfada ~em virtude da 3.2.1- LeitUra de Proposta de Emenda à Constituição 
falta de quorum para o prosseguimento da sessão. N' 6, de 1994, de aut~ âõ" Senador MansUeto de Lavor e 

-ProjetO de Resolução n~ 3, de 1994-CN. que diSPõe sobre outros SeDbores Senadores, convcx:ando Assembléia Revisora da 
a estrutura administrntiva ~da Comissão Parlimentar Conjunta do Constimição Federal 
MeiCOSUL Apreciação sob restada em virtude da falta de quorum 3.2.2- Requerimentos 
paraoprosseguimentodasessão. -- ------ __ ~ 883,-de 1994,_~ Se~or Mansueto de Lavor e outros_-

- Oficio S/72, de 1994, do SenhOI- Presideote do BanCo SIS. Senadoces, solicitando mgência para o Projeto de Decreto Le_
Cential, encaminhando solicitação do Govemo do Estado de São gislalivo n" 65/94 (n" 427 -A, n.i Casa de origem), que -aprciva o 
Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras Flliaticeiri!S do Te-- texto da convenção iiitemacional de proteção de crianças e adoles
souro do Estado de São Paulo-LFIP, destinadas à liquidação de centes em matéri3 de Ad.oção Intemacional, concluída em Haia, 
precatórios judiciaiS. Apreciação sobrestada em virtude da falta.. em 29 de maio de 1993. · ~ ~ ~ -
de quorum para o prosseguimeoto da sessão. - N" 884, de 1994, do Senador Jonas Pinheiro e outros Se-

- Projeto de Lei do Senado~ 21. de 1991- C9mplementar, nhores Senadores, solicitando a votação, em Caráter de urgência 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o pa- urgentíssima. do Projeto de Lei Complementar n° 133, de 1994, 
rágrafo 3" do art. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a que cria~ as Snperinlelidências Estadoais do Instilllto Nacional do 
cobrança de juros reaiS máXin:ios~' é =dá outras providências. Apre- Seguro Social-INSS, nos Estados do Amapá e Ronrima e dá outras 
ciação sobrestada em virtude da falta de quorum para o prosse- providências. -
guimento da sessão. c- ~· ~ ~ ~ _. ~ 3.3- ORDEM DO DIA _ _ . . _ 

-Requerimento n° 484, de 1994, do Senador~Mai-00 MacieL Projeto de Decreto Legislativo n" 45, de 1994 (n" 222/92, na 
solicitando a convocação do Presidente e do Secretário do Conse- Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo Ortográfi
lho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro codaLfuguaPOrlllguesa,assinadoemLisboa,em 16dedezembro 
Morelli, Bispo~de Duque de Caxias e Doutor Herbert de Sooza de 1990.Discussãoencerrada,flcandoavotaçãoadiadaporfalta 
(Betinho), para prestar, perante o Plenário do Senado Federal, es- de quorum, após parecer de plenário favorável, tendo usado da 
clarecimeotos sobre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, es- palavra os SIS. Esperidião Amin, Alfredo Campos e Josapbat Ma
pecialmente nas regiões mais pobres, e apreseDtar as sugestões e rinho. 
medidas que o órgão proporâ ao Senhor Presidente da República, Projeto de Decreto Legislalivo n" 51, de 1994 (n° 195/92, na 

· cor:n vistas a enfrentar tão grave queStão. Apreciação sobi-estada Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Ato Constitutivo 
em virtude da falta de quorum para o prosseguimento da sessão. do Instituto Internacional da Lingua Portuguesa, celebrado em ,São 

-Requerimento ri.0 680, de 1994, solicitando urgência para Luís, Esta4o do ~ar.mhão, _em 1_0 de D<?Vem~ ~ 1989, e do 
o Projeto de Resolução n" 122, de 1993, que cria a Comissão de Acordo relativo ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa, 
Ciência e Tecnologia. Apreciação sobrestada em virtude da falta concluída em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. Discussão eo
de quorum para o prosseguimeoto da sessãO. ~ ~ . cerrada, fJCando a votação adiada por falta de quorum, após pa-

- Requerimento n° 838, de 1994, do Senador Magno Bace- recerde plenário favoráveL 
lar, solicitando a inclusão eia Ordem do Dia O.o Proje-to de l.ei da 3.3.1 - CQmuni,cação da Presidência 
Câmara n" 120, de 1994, "que aJtera dispositivos da Lei n" 2.180, Prejudicialidade dos Requerimentos n"s 883 e 884, de 1994, ~ 
de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tn'bunal Marítimo. lidos no Expediente da presente sessão, em virtude da fali.a de 
Apreciação sobrestada em virtude da falta de quorum para o quorum para a votação. 
prosseguimento da sessão. 3:3.2 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 

-Projeto de Lei do Sena<!o n" 160, de 1992;·de autoria da 3A-,- ENCERRAMENTO 
Senadora Júnia Marise, que submete a nomeação do Secretário da 4 - ATOS DO PRESIDENTE 
Receita Federal à prévia aprovação' ao~ Seiiado. Aprticiação so- N"334/94(Apostila) 
brestada em virtude da falta de quorum para o prosseguimento N" 357 a 360, de 1994 
dasessão. . ~ 5-ATODODIRETOR-GERAL 

-Projeto de Lei do Senado n" 147, de 1993, de atiloria do N" 138, de 1994 
Senador Jutahy Magalhães, que detennlna que os Institutos Mêdi- 6 -INSTITUTO DE PREVIDíi;NCIA DOS CONGRES-
co-Legais comuniquem à Fundação Centro BxasileirO para a lnfãn- SlST AS 
cia e Adolescê~cia as mortes violentas oconidas com crianças e Ato n° 1/94 
adolesceotes. Apreciação sobresfada em virtude da falta de quo- 7 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPAR-
rum para o prosseguimento da sessão; LAMENTAR 

2.3.1 - Comunicações da Presidência Edital de Convocação <le Sessão Pleoâria 
Término do prazo para apresentação de ellleridas aos Proje- 8- MESA DIRETORA 

tos de Resolução n•s 92 e 93/94, sendo que ao5 niesnios não f= 9-- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS 
oferecidas emendas. 10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES 
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Ata da 163a Sessão, em 24 de novembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura-

- EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Carlos Patrodnio 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTEs Belo H~teJMG. 8 de maio de 1939. 
OS SRS. SENADORES: - -- Filho de Jçsé Affooso Muzzi e Leontina Alves Muzzi. 

Alfonso Camaxgo- Airton Oliveira- Alexandre C~- _ _ Cins<a do Ceiltro_~e i'l:eparação de Oficiais da Reserva, 
Allredo Campos - Aluízio Bezezra- Carlos De'du:Ii- Carlos Pa- - CPOR, Belo Horizonte, 1958/60.-
trocínio- Chagas Rodrigues- CoutiDbo Jorge- Dan:y_Bibeiro,-- Bacharel, em Direito, UFIMG, 1961-
Dario Pereira - Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira - ESjleridião Seminário sobrÕ Legislação Americana e Direito Compara-
Amin - F=cisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gilberto do, Washington University, Saint Louis, USA,-1961. 
Miranda ~ Guilhenne Palmeira - Humberto LUcena - hapuan _Seminário sol® Direito Comparado patrocinado pela '7nter 
CoSta Jútilor- Jac<jues Silva - 'Iarbas PassarinJlo_- João Calmon- American Bar Foundaifori" e Univen;idade do Paraná, 1961. 
João F=ça- João Rocha -Joaquim Beato -Jonas Pinheiro- Jo- Professor de Inglês do IcBEU, Belo Horizonte, 1961/64. 
saphat Marinho- José Richa- José Sarney- Júnia Marise- Juta- Professor de Inglês na ACM e no Lincoln-Kennedy Institu-
hy Magalhães - Lavoisier Maia- Levy DiaS- Louremberg Nuues to de Idiomas, Belo Horizonte. 1965168. - - -
RodJ.a - Lourival Baptista - Lncídio Portella - Magno Ba~lar- Professor de Inglês no ICBEU. Rio de Janeiro, 
Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Mãrio Covas-- Mar!Uce 196817 L -
Pimo- Mauricio Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Moi- CPCD do IRBr, Curso de l'J:ática Diplomática e _ _consular, 
sés Abrão- Nabor Júnior- Ney Maraubão ~ Pedro SiniO:tl ~ Raí- IRBr, _ __ _- . ·. _ •. . _ _ _ 
mundo Lira- Reginaldo Duarte- Ronalâo Aragão- Ronan TitO- Curso_ de Treinamento para O!efes de Setores de Promoção 
ValmirCampelo- Wilson Martins. comercial, 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_: A lista de pre- . XIV CAE, IRBr. 
sença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Hávendo n6- Terceiro-Secretárlo, 12 de maiÇO de 1971. 
mero regimental, declaro aberta a sessão. Seguudo-Secretário;anúgüidade, !9 de maiÇO de 1976. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos-oossos ~balhos.. _ Primeiro-Secretário, merecimento, 26 de junho de 1980. 
o Sr. 1 • Secretário proéeâenl à-leitura dOl'iipediente. . Collselheiro, merecimento, 17 de dezembro de 1984. 

Ministro de Seguucli Classe, merecimento, 24 de dezembro 
É lido o seguinte de 1990. • · -

EXPEDIENTE Assistente do O!efe da Divisão Jurídica, 1971172. 
Assistente do O!efe da Divisão de Turismo. 1972 

MENSAGEM Assistente do O!efe da Divisão de Inlonnação Comercial, 

DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLicA 
1973

' Assistente do O!efe de Gabinete do _Secretário.C.rai-Aâ-
Submetendo à apreciação do Senado Federal a escolha do junto para Promoção Comercial, 1973. 

nome indicado para cargo -cujo provil'Mn~o dep~nd_e de sua préVia Coo_rdenador, da Cootdenadoria Técnica do Departamento 
aquiescência: · - - Geral de Adminislração, 1983185. 

MENSAGEM No 359, DE 1994. Chefe da Divisão de Atividades Auxiliares do Departamen-
to Geral de Adm.i!listração. 1983:-- ·· 

(N' 1.037194, na orlgem) 
SeDbores Membros do Seoado Federal, · - Chefe da Divisão de Fronteiras; 1989/91. 
De confomridade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Moscou, Terceiro-Secrelário,l974/76. 

Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58 do Moscou, Seguudo-Secretário, 1976. 
Regulamento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1' de ouiiibro Estocohno, Seguudo-Secretário,J976179. 
de 1986, no art. 39, inciso 11, alínea á, e no art. 40 do Anexo I ao --Estocolmo, O!efe do SECOM, 1976/79. 
Decreto n• 99.578, de lO de outubro de 1990, submeto à aprecia- Lima, Segundo-Secrelário, 1979/80. 

Lima, O!efe do SECOM, 1979/82. 
ção de Vossas Excelências a escolha. que desejo fazer, do Senhor Lima, Primeiro-Secretário, 198()'83. 
Geraldo Alfonso Muzzi, Ministro de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador_ do Brasil juu!O . São Francisoo, Cônsul, 1985/89. 

· Munique, Cônsul-Geral, 1992. 
à República Federal da Nigéria. . - VI Rennião de Consulta Aeronáutica Brnsii-Peru, Lima, 

Os méritos do Miniili:o Geraldo Affan5o Muzzi, que me in_- 1979 (delegado). 
duzimn a escolhê. lo para o desempenho dessa elevada fimção, cons- Delegação Brasileira às Renniões do Grupo Misto de Trans-
tam da anexa infOIIIIação do Ministério das Relações Exteriores. . portes Peruano-Brasileiro, Lima e Inapari, 1980 (membro). 

ZI 

Brasília. 22 de novembro de 1294.~ Itamar Franco. Reunião do Conútê ad hoc Je Pessoal da Organit.ação ln-
INFORMAÇÃO temacional do Cacau, Lagos, 1980 (delegado assessor). 

Reunião do Comitê de Água Doce do SELA. Lima, 1980 
(observador). Curriculum Vitae 

Ministro de Seguuda Classe GERALDo AFFONSO MúZ- Remúão do Grupo do Consenso de Cartagena sobre Dívida 
Externa. São Doraingus, 1985 (assessor). 
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Publicações: _ _ __ _ _ tiva para a solução proposta, via isenção-do impõSto de importação 
"O PacíficO, põntó de convergência da economia m'widfal, incidente. - ·· ~-~--

cooperação e rivalidades. Perspectivas para o comércio-e a dipl<r _3. Quando da sua regular tramitação pela Câmara BaiXá, o 
macia brasileira". Tese para o XIV CAE, IR.Br, 2 volumeS. ~Z6 pa:: -presente projeto de lei teve aprovação tmânime das suas CoiriisSõ
ginas, fevereiro !987. es de Finanças e Tributação e de Redação. A matéria e!ll causa 

Chefe da Seção de Promoção de Vendas da UsiminaS, Belo chega, agora, a este Senado Federal, par.! a devida apreciação. 
Horizonte, 1963/66. Chefe da Seção de Vendas em B~lo Horizon
te, Usiminas, 1966/67. Assessor do Sezviço de O:mtrole da Usimi::. II- Voto do Relator 

nas, Belo Horizonte, 1967/68. Agente Flscal do Imposto 4. O assunto trazido à colação - elevado custo fmãnceiiu 
Aduaneiio do Minis-tério da Fazen~ por concurso, 1963. Fiscal para entidades cuhurais sem fms lucrativos que se dispõem a acei
de Rendas do Estado_ de Minas Ge~s. Secretaria_ da Fazenda, por ---~doações de obras de _;qte procedentes do exterior- constitui, até 
concnrso público, 1968. hoj, úma espécie de calcanhar-de-aquiles nas transações comer-

Ordem da Estrela Polar, Cavaleiro (SUécia). ---~- dais internacionAiS do Brasil. 
Ordem do Mérito de SeiViços Distingriidos:, OficW, Peru. _É esta. sem margem de dúvida. a realidade dos fatos~ Reali-
Onlemdo Sol, Oficial (Peru). -- - dade constrangedora. aliás., e que muito contribui para o desciédilf> 
Medalb.a de Homa da Inconfidência, Minas Gerais. do nosso País além-fronteiras-. Portanto, cabe ao Congresso Nacio-

- Cidadão Honorário do Estado_ de Washington, EUA. nal, por via legislativa, elidir este verdadeiro despantériÕ tributá-
Gilda Maria Ramos GuimarãeS, Chefe do_~p3rt.amento rio-fisciU. nas nossas transações comerciais cOin 6 eXterior. E a 

do Sexviçó Exterior. - razão é sirilples: na espécie ora cogitada- doação-, a operação de 
(À Comissão-ae "Relações Exteriores e Defesç Na- comércio exterior perde a sua caracteristica primacial que é o lucro 

cional) fmaiiC-elrO adVindo de Uma telãção na:mral de compra e venda. 

PARECER 

PARECER N°226, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 
Projeto de Lei n° 177, de 1993, da Câmara dos Depu
tados, originário do Poder Executivo, e que "dispõe 
sobre a isenção do Imposto de Importação na hipóte
se que menciona"-

Relator: Senador Dario Pereira 

I -Relatório 

Nesta Comissão-de Assuntos Econômicos do Senado Fede-_ 
Ia~ o Projeto de Lei da Câmara n• 177, de 1993 (Projeto de Lei n• 
2.908, de 1992, na Câmara dos Deputados),e que "clispõe scbre a 
isenção do imposto de importação na hipStese que menciona". O 
aludido projeto de lei teye origem na Mensagem n° 186, de 1992, 
do Poder Executivo, com--aata. de 26 de maio do mesmo ano (fls. 
04), acompanhado da devida Exposição de Motivos n° 142. de 2Ó 
do mesmo mês, do então :Ministro de Estado da EConomia, Fazen
da e Planejamento, secundada pelo Secretário de CUltura. 

2. Do documento ministerial ressalta a obsexvação de que a 
"doação -de obras de ~. por museus e instituições_culturais tem 
sido, muitas vezes, inviabilizada pelo fato destas instituições não 
disporem de recursos para arcar com o _imposto de importação in
cidente sobre as obras doadas, impossibilitando-as de e_nriquecer 
seus respectivos acervos". (item 2). E, mais adiante: "Em se tratan
do de doações, não há cobertura cambial ou qualquer ônus para o 
museu ou entidade cultural, exceto aquele decorrente do recolhi
mento do referido imposto'~ (iteri13). Finalmente, cita as JX>Sições 
tarifárias das obras de ~ abrangidas pela proposta, estima a re
núncia de receita em Ct$ 99.925.000,00 (noventa- e nove milhões, 
novecentos e·~yinte e cinco mil_ ~os)~ a_ preços de maiÕ de 
1992, com a correspondente anulação de despesa recaindo scbre 
os montantes wnsignados às entidades Clllturais ali mei!_cionaçlas. 
Por outro lado. como anexo à já citada exposição de motivos, há 
documento sintetizail.do toda a problemática das dificuldades rei
nantes, com ênfase para o custp_ (mancej.ro eleyado, em face 4c> 
imposto de importação incidente sobre as doaçQes de obras de arte 
enviadas no exterior para museus e entidacks culturais sem fms lu
crativos, o que dificulta a aceitação de tais doaç®~ Da,í a justifica-

_ 5. Em assim sendo, não há dúvida de que a proposição le
gislativa do Poder Executivo, secnndeda pela Câmara Federal, 
contribuirá para robustecer os acervos aitístiCÇ>S dos mUseus nacio
nais, fazendo transpor os seus umbrais, sem qucisquer ônus para 
tais instituições - pois O- imposto sobre produtos industrializados 
paralel3menie incÍdente sobre tais_ijnpoita.Ções tem a rubrica tari
fárta NT, isto é, Não Tributado-, peças raras de valor artístico in
ternacional indiscutível Só assim, estamos certos. a museologia 
artística pátria, hoje à míngua de peças raras em mãos de poten
ciaís doadores, recebení o_ necessário _sopio de vitalidade, om
breando-se com as suas congêneres de além-mar. 

Em face do ex(X'sto, votamos favoravelmente à presente 
proposição legislativa oriunda do Poder Executivo e devidamente 
encampada pelo Poder Legislativo através do Projeto da Câmara 
dos Deputados. 

É o parecer, salvo meihor jÜ:ízÓ dos meUS 'ilUStres pàres. 
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1994. -João Ro

cha~ Presidente - Dario Pereira, Relator- Alfredo Campos -
Ronaldo Aragão - Airton Oliveira - Josaphat Marinho -
Meira Filho - José Richa - Ronan Tito - Jonice Tristão-
Esperid.ião Amin - Moisés Abrão - JonaS P"mheiro - José 
Eduardo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- O Expediente 
lido vai à pnb!icação. (pansa) 

FOi encãminhado à publicação parecer da Comissão de As
suntos EconôniicOs, ·que -conclui favoravelmente aÇ> Pl9jeto de 1;.-ei 
da Câmara n• 177, de 1993 (n• 2.908/92, na Casa_de origem), que 
clispõe sobre a isenção do Imposto de Importação na hip6tese que 
menciona. 

A Iiiatéria fiCaiá sobre -a ·~a, ~te cinco sessões ordiná
rias; <r fun de receber emendas, nos_termos do art- 235,ll d, do Re-
gimento~terno. - - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Cbaga5Rodrignes)..: So~ a mesa, 
projetos que serão lidos pelo Sr. I • Secretário. 

São lidos os segUintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 94,DE 1994 

Altera o Regimento Interno do Senado Fede
ral, transformando a Comissão de Educação, em 
Comissão de Educação, Ciênc~a e Tecnologia. 
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O Senado FederaL resolve: 
Art. 1' Os arts. 72, 77, 102 e 107 do "Regimento Inlemo do 

Senado Federal, com a redação dada, quanto ã este último, pela 
Resolução-SF n° 2ó, de 1992, Passam a -vigorar com as seguintes 
alterações: 

''Art. 72 . ......... -~:.-.. ~:.. ...... ~:--··---~---·. 

adequar a aluação desta Casa Legislativa às conclusaOsda Comis
são Parlamentar Mista de I.uquérito que, em 1991 e 1992, investi
gou as Causas e DimenSões do Atraso Tecnológico BrãSileiro. Em 
seu Relatório Final, aquela CPMI destacava o papel da ciência e 
tecnologia, ao ressaltar que "a política de deseD.volvimento econó
mico e social. de reconhecida prioridade nacional, em razio dos 
novcili pai'àdigmas de sustentação de sistemas e processos produti-

-·----:-::-··-··--······-_-··-·:;:--:--~ -~.---:- c~ vós, é indissociável de ações esb:atégicas, metas, diretrizes e politi-
4) Coiillssao de Educaçao. Ctencm e __ 'J'ecnologr.a cas de ciência e ~ologia (grifo nosso). 

- CEC - ·- --- - - - O meio prOposto pãra conCretizar essa cotTeÇãó <Ie" etd'oque 
· ··-··---··-·--··-····---·----··---···-- é o da nmdança da denominação da Comissão- que passaria a ser 
Art. 77. ··-··-··-··------····--·-·---- âe Educação, Ciência e Tecnologia. Além disso, o inciso V do ar
··---··-··--·---·-··---··----··-··----··- ligo 102, que define as competências desse órgão na área de ciên
d) Con:rissã? de Educa~?· qª~ ~Tecnologia; cia e tecnologia. recebeu uma nova redação.- --- - - -

27. Assim, e tendo em vista a relevância da matéria, esperamos 
----··--··········-·-·-··----------- contar com o- a!clo de nossos üustfes pares a fim de qoe. com a 
Art. 102. À Comissão da -mucação, Ciência e aprovação do Projeto, esta Casa desperte os demais órgãos do Es-

:recnologia compete opinar sobre proposições que ver- tado e a soei~ para a importância que os assuntOs-de ciência e 
sem sobre: 

V- planos e programas de desenvqlvimento cien
tífico e tecn616gi00; estrutura -inStitUCional e instrumen
tos de fomento científico e tecnOlógico; atividades de 
pesquisa e desenvolyimento ~~~áreas estxatégicas e prio
ritárias; politica nacional de jnfonná.tica e automação; 
modernização tecnológica do setor produtivo; aspectos 
cie.udficos e tecno16gicàs das polítlcis sc:iciaL industrial, 
de comércio exterior e de desenvolvim.ent.:>i:egio~; 

Art.l07. -··-······---······--··-··-·----·-· 

6) Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 
às quintas-feiras. quatorze horas:-

" .......... ·---·-----·--··-··-·-··-·-----·-~ 
Art. zo Esta Resolução en!r.l em vigor n3. dali de sua publi-

cação. .. . ~ 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contráiio. 

Justificação 

Esta proposição tem por objeúVo alterar o~ enfÕque- dispen
sado às matérias pertinentes a ciéncia e tecnologia pelo Regimento 
Interno desta Casa, no título <jlje discii>lina a organiz.ação das Co
missões. Embma possa parecer uma simples =ção fODDa!, tia
ta-se de uma medida com implicações substantivas para o trabalho. 
do Senado Federal na área de ciência e tecnologia. 

De acordo com o art. 102 do Regimento do Senado, as pro.. 
posições relacionadas com ciência e tecnologia estão su'bot!finada-s 
aos assuntos educacionais. o que representa um clássico e :freqÜen
te equívoco, mas que não mais encontra resso.nânda no mundo 
atuaL em que a dênda e a tecnologia ~o voltadas, priorita
riamente, para a produção e tranSformação de conheâmeotos. 

Nesse sentido, serve como exemplo o tratamento dispensa
do pelos países desenvolvidos, onde os assuntos de ciência e tec
nologia ocupam papel de destaque não apenas na -educação. mas. 
sobretudo. na econo~ e na árei social. 

Por isso. a mudança de enfoque ora sugeri4a visa_a_oonce
der ãs matérias de ciência e tecnologia a devida importância, dan
do-lhes um tr.Uamento autôoomo em relação à educação, haja vista 
o papel especial que representam para o progresso da humanidade 
e, em particular, de um país que almeja se desenvolver, como o 
BtasiL 

Vale assinalar, por oportuno, que a medida ora sugerida
valorizando os assuntos da área de ciência e tecnologia - objetiva 

tecnologia representam para o progresso do Pals. 
~ Sala das Sessões, 24 de novemlno de 1994.- Senador Cou

tinho Jorge. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 95, DE 1994 

Altera o Regimento Interno do Senado Fede
ral, criando a Comissão de Desenvolvimento Regio
nal e UrbanO e de Meio Ambiente, e dá outras 
pró vidências. 

O Senado Federal resolve: - - __ 
Art. 1' Os arts. 72, 77, i()() e 107 do R(,gimento Interno do 

Senado Federal, com a redação dada, quanto a este úJtimo disposi
tivo, pela Resolução-SF n• 26, de f992, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

''Art. 72-.......... _ ..... ----.. ··-··-··---~-----
7) Comissão de Desenvolvimento Regional e Ur

- bano e de Meio Ambiente- CDR. 
Art.77.-.,~"--,-··--·-··-~----··-··---··-· 
g) Comissão de Desenvolvimento Regional e Ur-

·bauoedeMeioAmbiente,23. ~ , ~ 

~ § 2' Cada Senador somente poderá integru tr8s 
comissões como titular e ti€s como suplente. 

Art.1CXL-··-··-·---··-··-----·---·-··-·-
ill- outros assuntos COJI'elatos. 
Art.107----··-----·-··--·----·-··--· 
7) Comissão de Desenvolvimento Regional e Ur

bano e de Meio Ambiento; ãs quartas-feilas, quatorze ho
ras. 

Art. 2' O Regimento Intemo do Senado FOderal fica acres
cido, logo após o art. 104, do art. 104-A coma seguinte redação: 

"Art. 104-A. À ComisSão- -ae DesenvolvimeD.to 
Regional e Urbano e de Meio Ambiente oompete opinar 
sobre proposições que digam respeito aos seguintes as
suntos: 

I- planos e programas de desenvolvimento regio-
nal, estrotura. institucióoal e instrumentos de estímulo ao 
desenvolvimento regional; política de cooperação da 
União -com ·os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios; desenvolvioiento e integração de regiões;_ inCenti-
vos regionais; - -· 
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n- planos e programas de desenvolvimento tttba
no, política de infia-estrutura urbana e saneamento bási
co; política habitacional. urbanismo e arquitetura; uso e 
ocupação do sõlo u:rbano; transportes urbanos; direito 
ud>aoístioo e municipal; 

m- sistema nacional do meio ambiente; proteção
do meio ambiente; recursos naturais renováviis; flora, 
fauna e solo; <lireito ambiental; 

IV - outros assuntos correlates.'' 

.Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data. de sua publi
cação. 

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

Justificação 

Por meio desta proposição pretende-se ihstiblir wD.a. nOva 
Comissão Pennanente no Senado Federal, a Comissão de Desen
volvimento Regional e Urbano e de Meio Ambiente, co~ o obje(i
vo de dotar esta Casa de um órgão de refl~ões e fui_éiãtivas 
legislativas sobre três temas - desenvolvimento regional, desen- , 
volvimento urbano e meiQ -ambiente - tãó- atuais ~- :iinpoitahtes 
para o PaíS. - - -- __ . 

O Poder Executivo, com a criação do Ministério do Desen
volvimento Urbano e Meio Ambiente, em março de 1985, iniciou
uma fase em que essas matérias passaram a Ser tratadas por órgãos 
do primeiro escalão govemamental :Mesmo com a posterior extin
ção do meri.cionado :Ministério, os órgãOs que o suCedeiain notrãtõ 
desses assuntos ou fon.m novos Ministérios ou Secretarias vincil
ladas ao Presidente da República, portaDlo com status de Ministé
rios. 

O Senado Fedetal, todavia, não tem dado a devida atenção 
aos três temas. O únicO desses que consta expressamente do Regi
mento Intemo é meio ambiente, que foi inclnído como matéria 
afeta à Comissão de Assuntos Sociais (art. lOO, inciso ln). Consi
deramos, por conseguinte, que esse tratamento está muito aquém 
da importância das três áreas e~ assim. formulamos a_ presente pro-
posição. .. .• 

A título de ilustração. com o objetivo de demonst:J:ar que as 
matérias sugeridas justificam a criação de Uma ·ooniiSsãOespecífi
ca, vale lembrar que as desigualdades regionais constituem Uma 
das principaiS Cã.USas do ãb:aso econômicõ-sbcial em-noªso-Pais e 
um dos maiores obstáculos_ ao 'SUce~o- das políticas públicas; 
quanto aos problemas uibânos., as estatísticas mostram que em me
nos de cinqüenta anos a população das cidades passou de um quar
to para três quartos da população total, o que ocãsionmr graves 
problemas, em especial nos grandes centros, por fnn, meio am
biente é tema para o qual se volta, com grande atenção, toda a hu
manidade e, em particular, as nações detentoras de ecossistemas 
ricos em recursos :naturais. 

O tema meio ambiente, aliáS, vale recordar, foi alçado a 
uma dimensão toda especial para o Brasil com a realização, iio 
Pais, Cm 1992. de um-dos mais importanl:.es eventOs do século, a 
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
As conclusões deSse encontro, entre as quais a AgeD.da 21 e as 
Convenções sobre Clima e Biodiversidade, configuram os mais 
importantes coilipromisscis iil:terilacionaiS de proteção ao meio ai;D

biente, e a execução desses acOrdos, no Brasil, demanda um acom
panhamento sisteTnlitico por -parte d::tc;: autoridadi}S na.ci.onais, em 
particuJar dos Senadores, em face de sua missão constitucional 
desta Casa de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo.. 

Além de importantes e atuais, as três matérias possuem utn 
elo em comum., que justifica a agregaçãõ em- um único_ órgão;- di
zem respeito, diretamente, a sérios problemas que precisain ser su-

perados para que o País encontre o caminho do desenvolvimento 
econômico e social. 

Deve-se esclarecer, por oportuno. qUe a m<Xlificaçãó pro
posta oo § ZO do art. 77 visa a adaptar aquele dispositivo à criação 
de uma nova comissão peonanente. pois, de acordo com a redaçã.o 
ãtii_al, não liaveria parlamentares suficientes para integrar-o noVo 
órgão. 

Em razão da importância da matéria, ·e-speramos contar com 
o apoio tios DOSS9S ilustres pares para a aprovação. o ma1s breve 
poss!veL do presente Projeto de Resolução • 

Saladas Sessões, 24 de novembro de I994.-SenadorCon· 
tinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Os projetos 
sexão-publicados e, em seguida. ficarão Sobre a mesa &lrante cfu.co 
sessões ordinárias, a fllll de receberem emendas, uos termos do art. 
40I, §I', do Regimento lntemo. 

Fmdo esse prazo. seriio despachados às-cOmissões compe
tentes. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 876, DE 1994 

- - - Senhor Presidente, 
Nos termos do art. I 72, I, do Regimento InfeinO do Senado 

Fedetal, requeiro a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
~-do Senado n' 393, de I99I- COmplementar- que "alterna reda
ção do § 2' do art. ZO e do § 2' do art. 4' da Lei Complementar n° 
24, de 7 de janeiro de I975". 

-=Sala das Sessões, 23 de novembro de 1994~-senadoi-Moi
sésAbrão. 

REQUERIMENTO N' 877, DE 1994 

Senhor Presidente: -
Requeiro, nos termos do art. I 72, I, do Regimento Interno 

do Senado Federal, a inclusão om_ilidom do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n' 42. de I994, que "dispõe sobre o exexcicio do direilo 
~de greve dos Siirvfdores PúblicOs da Administiação Direta. autár
qUica ou fundacioilal, de qualquer dos Poderes da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto no art. 37, 
Inciso vn. da Constituição Federal. e dá outras providências", 
cujO prazo na Comissão-de Constituição,-Justiça e Cidadania se 
eD.COD.tril. esgotado. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de I994.- Magno Bacelar. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Os requeri

- mentos lidos serão publicados e incluídos em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 255, inciso ll, letra c, n' 3, do Regimen
tolntemo. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1"' Se
cretário. 

São lidos os seguinfes 

REQUERIMENTO N' 878, DE 1994 

Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, requeiro 
seja considerada como licenÇa autOrizãda minha-ausência dos tra
balhos da Casa. no período de 3 a 2I de novembro de I 994, por 
mqtivos políticos partidários. 

Sala ib~ Sessões. 22 c.knovemoro _de 1994. -_Almir __ Ga
briel, Senador. 

REQUERIJI.ffiNTO N" 879, DE 1994 

No~ termos-do art. 13. § 1°; do R~gimento InternO do Sena
do Federal, venho requerer a V. Ex11 o abono das faltas às sessões 
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do mês de outubro nos dias: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 
25, 26, 27 e 31. No mês de novembro, nos dias: !', 3, 4, 7, 9, 10, 
16, 17, 18 e 21. -

teDa. 

N. Termos 
P. Deferimento 
Brasília, 22 de novembro de 1994.- SenadOr Lucidlo Por· 

REQUERIMENTO N' 880, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos teimos -do art. 13, § 1', do Regiménto Inter

no, seja conside:rn.da Licença Autorizada, os dias 1°, 3, 4, 7 e 8 de 
novembro de 1994, em razão de comproxnis5oS partidários em 
meu Estado- Minas Gerais. -

Brasília, 24 de novembro de 1994.- Senadora Júnia Mari-
se. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
Requerimenton' 878, de 1994, do Senador AlmirGabrief. - - -

Os Senadores que o aprovam queiram pexm.anecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n' 879, de 1994, do Senador 

Lucídio PorteDa. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penn.anecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimeriío n' 880, de 1W4, da Senadora 

Júnia Marise. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Ficam conce-

didas as licenças solicitadas. _ 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 881, DE 1994 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República 
para, na qualidade de Observador Parlamentar, integilll" a Delega
ção do Brasil à 49' Sessão da Assembléia Geral das Nações Uni
das, solicito autóiiia.Ção do Senado para aceitar a referida niissão, 
nos termos dos arts.SS,IIL da·Constituição, e 40, §I', alineaa, do 
Regimento lntemo. ESclareço qne devo estar ausente do País no 
período de 27 de novembro a 8 de dezembro de 1994. 

Sala das sessões, 23 de novembro de 199'4. - Senador 
Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (G!agas Rodrigues) - O reijueri
meDto lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, nos 
termos do art. 40 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa_ ,projeto de lei que será_ lido pelo Sr. 1' Secre
tário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 83, DE 1994 
Prorroga a ~gência da Lei n° 8.199, de 28 de 

junho de 1991, revigorada pda Lei n° 8.843, de 10 de 
janeiro de 1994. 

0 CongreSso Nacional decreta: 
Art.l' A vigéncia da Lei n'S.I99;da 28 de junho de 1991, 

revigorada pela Lei n• 8.843, de 10 de janeiro de 1994, é prorroga
da até 31 de dezembro de 1995. -- · · ·· 

Art.-2° Esta lei entJ:a em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as d.isposíÇó:es em contrário. 

Justificação 

O presente projeto tem por finalidade prorrogar a vigência 
da Lei n' 8.199, di 28 de junbo de 1991, revigorado pela Lei n' 
8.843, de lO de janeiro de 199_4, cujo termo fmal enconlra-se pre
visto-para 31 de dezembro do ano em curso. 

Trata-se de lei que beneficia com isenção do Imposto sobre 
Produtos Indusbializa.dos - IPI, a aquisíÇão dos veículos que espe
Cífica, destinados a táxi, pela classe de traballi.adores dos-motorii-
tas profissionais que exercem a atividade de condutores 
autônomos -de passagefros; oU iinda. por cixlperatívas-de- tiabilho 
pern:riSsionárias- ou co:ilcessíonáriis de transporte público de passa
geiro. 

Justifica-se a sUã proll'bga.Çã(fpara que se propicie tal opor
tunidade a um univ_erso bem maiot -de beneficiários, levando a es
tes verdadeiro alento, nO desempenho das árduas tarefas assumidas 
e responsáveis pela sobrevivência de suas famílias. 

E:r;n face do exposto, contamOs com o endosso dos ilustres 
pares para aprovação do presente projeto de lei. ·-

Sala das Sessões. 24 de novembro de 1994.- Senador José 
Eduardo. 

LEGISlAÇÃO CiTADA 

LEINo8.199, DE28DEJUNHO DE 1991 

Conoede Isenção do Imposto sobre Produtos 
Industria6zados - IPI, na aquisição -de automóveis 
pUa utilizaçãõ DO transporte autónomO de passagei· 
tos, bem como por pessoas portadoras de deficiência 
-fisica e aoS destinados ao transporte escolar, e dá ou
tras providéncias. 

- -LEIN'8.843,DE !ODEJANEIRODE 1994 

Revigora a Lei n° 8.199, de 1991. 

(À Comissão de ASSuntos EcotiômicoS ...:·decisão 
terminativa) 

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto será . 
publicado e remetido à comissãõ competente. ~ -- - - -

Sobre a mesa, ofícios que serão lidoS pelo Sr. 1 o Secretáriõ. 

_ São lidos os ~guintes 

OFÍCIO N' 435194 

_ BI1!Silia, 7 de novembro de 1994 
Senhor Presidente, 
"Nos.termos regimentais, -iridico a Vossa Excelência Os -Se

nhores Deputados CARLOS-ALBERTO CAMPISTA e MÁX 
ROSENMANN para integi3l"em, na qualidade de membros titular 
e suplente, respectivamente, em substittJição aos Senhores Def.uta
dos LUJZ SALOMÃO e CARLOS CARDINAL; a -COmissão 
Mista do_Q>ngresso Nacional destinada• apreciar edarparecer 
._obre a Medicla Provisória n' 695, de 4 de novembro de 1994, que 
''Dispõe sobi'e a __ criaÇão-dos cargoS em comissão que menciona". 

Ao ensejo. renovo a Vossa Excelência proteStos de ConSide
ração e apréço.- Deputada Beth Azize, I' V ice-Líder do PDT. 

OFÍCIO N' 436194 • 

Brasília, 7 de novembro de 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos_ regimentais, indico a Vossa Excelência os Se

nhores DeputadoS ÉLIO DAILA - VÉCCillA e llENEDITO DE 
FIGUEIREDO para intégrarein, na qualidade de membros titular e 
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suplente, respectiv~nte, em substituiÇão aos Senhores Deputa
dosLUJZSALOMAO e CARLOS CARDJNAL, a Comissão Mis
ta do Congresso Nacional destinada a, apreciar e dar parecer sobre 
a Medida Provisória n• 690, de 4 de novembro de 1994, que ''Dis
põe sobre a implantação da autarquia Cooselho Administrativo de 
Defesa Econômica- CADE, criada pela Lei n• 8.834, de 11 de jl
nbo de 1994, e dá outras providências". 

Ao ensejo. renovo a Vossa ExCelência protestos de coriside-
raçãOe apreçO.- Deputada Beth Aziz~ 1• Vice-Líder do PDT. 

OFÍCIO N" 437/94 

Brasília, 7 de novembro de 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, iri.dico a Vossa Excelência os Se

nhores Deputados CARLOS LUPI e MESSIAS SOARES para in
tegrarem, na qualidade de membros tibllar e -?Uplente, 
respeçti"""en"' em substiruiçãó âOs ·senhores Deputados LUlZ 
SALOMAO e CARLOS CMPJNAL, a Coniissão .Mista d(! Con
gresso Nacional destinada a apreciar e d.lr parecer sobre a Medida 
Provisória-rio 697, de 4 de novembro de 1994, que "Dispõe sobre 
as regras pa:ra conveiSão. em Real das mensalidades escolares nos 
estabelecimentos de ensino, e cKOutras providências''. 

Ao ensejo, renovo a Yossa Excelência protestos de conside
ração e apreço.- Deputada Beth Azize, I' Vice-Líder do PDT; -

O SR. PRESIDENTE (Cbag~s Roddgues) -_0 expedieDle 
lido vai à publicaçiio. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 

segui,nte discurso.) - Sr. Presidente, sn e Sxs. S-enadores? neste 
semestre de 1994, o ilustre baiano e escritorbrasileiró·Jorge Ama
do completou 82 anos de idade e 64 anos de atividade literária, 
como um dos maiores romancistas brasileiros. • 

Admiravelmente lúcido, memória prodigioSa,- trabalb.a em 
um novo romance após ter lançado, recentemente, a sua última 
obra infirulada "Navegaçãõ de Cabotagem", antes anunciada e 
aguardada com ansiedade pelo seu imenso Público, pessoas que 
lêem avidamente os seus livros e acompanh~m a sua vida ~ escriw 
tor. 

Tendo publicado sen primeiro livro em 1931, desde entãO 
não mais interrompeu sua produção litetária, que foi progredindo e 
apetfeiçoando em estilo a cada ano, como ele próprio Comenfa em 
uma das entrevistas que concedeu e foram publicadas, por ocasião 
do transcurso dos seus 82anos. 

Nessa entrevista, publicada no jom31 A Tarde, eh Bahia, 
ele faz um balanço da sua ativida.de literária. da influência que 
transmitiu em seus-romances a pârlir da militânc~ política e se diz 
uma pessoa sem 6díos e Sem raric:ores; átribuf aO :POVo baiano a sa
bedoria que adquiriu para se tõmar um dos melhores interpreteS da 
alma, dos sentimento~ dos sonhos. da cuhura e da vida cotidiana 
das paroelas mais humildes da população, ii, a partir desta realida
de. esboça com humor e int.eligência aspectos interessariteS de criw 
tica social, identificando na convivência dos seus personagens e 
no ambiente em que se desenvolvem os ~us- ro:rWmceS as -~jU~
ças, as verdades, a culmra. o folclore e a vida da população~ na sUa 
luta pela sobrevivência, buscando em cada personagem-o que ele 
tem de ''humani.dade". 

Diz ele: "O romance é a ficção cie se recri~ ~ vicLi. O (',
romancista s6 serã bom. se ele conseguir refletir nas páginas de 
seus livr_os_ a 'lida que acontece em derredor do homem e dentro 
do homem. Naquilo sobretudo que há de maior e de mais im
portante: a alegria, a tristeza, a esperança, o desespero, a amiza
de, o amor." 

Neste balanço de vida, Sr. Presidente, feito poc Jorge Ama
do ru,1 entrevista ã (jue me referi, ele revela, mais uma vez. a ori
gem de sua inesgo~vel inspiração quando aímna: 

''Tudo o que fiZ devo ao p:>vo brasileil:o e~ sobretudo, ao 
povo da Bahia; àquele povo da região grapiúna, do sul do Estado, 
das terras do cacau, onde nasci. e do povo da cidade pobre da Ba
bia. O povo eXtremamente Cilho, ext.remamente sábio. extrema
meDte afmnativo, criador, que é o povo da Bahia. Nele eu me 
inspirei, tudo o que sei é o que ele me insPirou,- tudo o que rxz 
devo a ele." 

Faço este breve registro, Sr. Presidente, porque coosidero 
Jorge Amado uma das maiores expressões dti.lite:mtU.ra: modema: 
nacional, não apenas pelo volume de suas obras, mas principal
mente pela fidelidade que mantém às suas origens e pela criativi
dade com que retrata aspectos interessantes e pitorescos da vida do 
povo. --- - -

Antigos laços de amizade me unem a Jorgo Amado, colegas 
que fomos nos tempos de escola, além da grande admiração que 
lhe tenho como pessoa, também reclamada por Sergipe, onde pos
sui e deixou taizes, quando de suas audanças poc ltaporanga e Es
tância, em sua mocidade, em visita aOs seus ancest.Iais. 

Fmalizando, Sr. Presidente, quero me associar às homena
gens merecidamente prestadas ao ilustre escritor brasileiro, reco

- nhecido intemacionalmente pela preciosidade de suas obras, 
solicitando a t:ranscrição da entrevista a que me referi, intitulada: 
''Amados 82 anos", publicada no jOil}al A Tarde, edição de 10-8-
94. 

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

. -DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DORLOURIVALBAPT1SFAEM SEU DISCURSO: 

AMADOS 1!2 ÁNOS 

Ao"Cori:Jpletar82anos,Jorge Amado, que estánaFran~ 
faz uma retrOspectiva de sua carreira como escritor 

e descobre-se cada vez mais simples e humilde. 

Zélia: Qual é o seu balanço pessoal como escritor, Jorge 
Amado? 

Jorge Amado: Não é muito fácil fazer em poucas palavras 
um balanço da vida de um escritor cujo primeiro 1ivrõ saiu em 
1931, oo seja, há 63 anos. Em realidade, já no ano de 30 salril um 
pequeno livro, intirulado Lenita, assinado por tiês escritores: o 
contista Dias da Costa, aquele que seria depois o ce1.ebre etnólogo, 
o sociólogo Edson Carneiro e pot miiD. próprio; uma pequena no
vela que nós tíDbamos escrito para sair em folhetim. no jomal. e 
que foi publicada em livro; ou seja, são 64 anos de trabalho lit.erá- -
rio. Desde o aprendizado do menino da "Academia dos Rebel
des"". na Bahia, nos anos 28, 29 e 30, até o trabalbo do escritor 
maior de 80 anos, que sou eu atualmente. 

O que en posso lhe dizer? Eu posso lhe dizer que quando en 
chego a esta idade e a este tempo de oficio, de rommcista _- é o 
que eu sou, um romancista, e tudo mais que eu flZ. além de roman
ce., é de importância sem dúvida menor e casual-, o que eu posso 

_llie_ dizer é que eu me sint~.? cada vez mais um escritor. Simples
mente uii1 escritor, e cada vez menos um intelectual. Digo ~m inte
lectual no sentido do posicionamento tão habitual dos inbtlectuais, 
pelo menos no Brasil; cheios de si. donos de u:r;n sabe;r que os colo
ca acima-do povo e da realidade imediata do País, e facilmente os 
leva a caminhos tortuosos, para uma afumação pessoal. Mmnação 
esta que se torna. sem dúvida., ex~ente perigOsa quando 
ideológica. _ 

Eu me sinto muito distante: cada vez mais distante desse 
tipo de intelecmal; me sinto um escritor, ou seja, um homem que, 
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bem ou mal, a única coisa qi.Je: sabe fazer e a única cOisa que fez 
em sua vida foi recriar a vida em termos de romance, de ambien
tes, de personagens; de uma ação QliC refletisse a realidade; Uma 
realidade muito complexa do Bruil, no sentido da sua condição 
social, da condição -da sbciedãde brasileira tão deformada e injuS
ta, tão limitada e cruel. e da realidade do homem em si 

Busquei em Diinba obra. nesses anos, refletir a realidade so
cial do Brasil. Eu creio cjUe ela, está presente de uma fom::ta radica
lizada, maniqueísta-,-e -muitas-Vezes limitada. nos meus primeiros 
livros. 

A minha experiência, seja literária, seja hUJ:DaUl!.. era ainda 
pequena e eu me senti na obrigaçãO de ãOOmpãilhar a·ação dos ro
mances de um discurso político; eVidentemente não cabia este dis
curso nos romances, mas eu não tinha alnda consciência de que o 
romance é aç:ãõ, é vida. e o leitor deve saber das coisas pelo que 
acontece e não p:>r uma fala do auror. - - --

Isto é muitO presente ila pnmeiia parte da minha obra; me
nos presente na segunda parte, quando a realidade é muito mais 
complexa; a realidade já-não é nlaniqi.Jelsta. ·a reãlidade já é _busca
da pelo autor na sua diversidade, e_ os personagens são vistos não 
como bons ou ruins; ou ricos ruins. oU'pobres bons. sempre intei
ramente ruinS Ou -futeiii:Ji:Jinte bons. ou quase intelri.:õreD.te ruins, 
ou quase inteiramente bons. Eu acho que~ por vezes, eu não conse
gui ser tão m.dical e tão-sectário cJuaitto desejaria. 0-sec~o 
não faz parte da minha natureza. Creio que .i partir de certO mo-
mento minha obra se toma mais ampla, Como na- sua -vlsão eh w.: 
ciedade, na sua visão dó ser humano. -

-Muitos critiOOS dividem o meu trabalho em duas etapas: 
uma, a que se refere à primeira parte do meu ttabalho de romancis
ta, àquele que vem até o li\TO intitulado Subterrâneos da Liber
dade, um livro escrito em 50 e publicado em 52, creio eu; é o meu 
livro, digamos, estalinista mais seCtário, mais maniqueísta, ao 
mesmo tempo um livro que foi, no sentido da estrl)OJra do ~b::
Ibo, na estrutura do romance, muito impórtarife para miin. -pOis -e 
um livro enonne. o que me obrigou a um aprendizado grande no 
que se relaciona à narrativa humanística. Isto a partir de Gabriela, 
um livro de 58, depois de um tempo longo sem _escrever, inteira
mente dedicado a tarefas de ordem partidária. .Eti fui durante mui
tos anos ativista do Partiâo Comunista, e -trabalhava numa série de 
pequenas tarefas imediatas que me to~~am t~ o tempo~ ~ im
pediam de escrever e que certamente mam hqu1dar o escntor, se 
em deternünado momento eu não tivesse decidido deixar "de ser 
um milit.ante partidário para voltar a s"er um escritor, coisa_ que se_ 
sucedeu nos últimos·dias de 1955. 

Daí em diante ·creio que minha obra ganhou uma maior am
plitude. Eu vejo seres humanos na sua complexidade; busco em 
cada um deles o que têm de humanidade; não estou nas peias de 
um estreito pêhsainentõ polífico, de ~ limitação ideológicã: Es
tou livre de pensar em minha cabeça. E claro que você não pensa 
por sua cabeça de repente. Porque eu acho que à proporção que o 
tempo foi paSsando meu pensamento foi se ~toma.D.do mais livre; eu 
fui entendendo quantas ideologias são malsãs, quanto elas fazem 
mal ao pensamento do homem, à sua capacidade de ser livre, ?e se 
afirmar e de afirmar o seu pensamento. -

Ganhei alguns elementos novos, que me parecem imJX'ltan~ 
tes, sobretudo o humor. O humor não é uma coisa de juventude; o 
jovem, em gera1, não ~ capaz de ter õ senSo de litiril.Oi"" necesSário 
para rir das coisas, para compreender que o riso é uma arma muito 
mais mortal do que qualquer outta. Você rir-da tolice humana, 
você rir da arrogância, você rir da vaidade, a estultice, é mais cor
rosivo, mais arma de luta que qualquer outra, penso eu; o humor 
aparece em minha obra e é a marca a partir, eU acho, do romance 
Gabriela até os dias-de hoje. Mas é que eu aprendi a rir das coi-

sas; nunca fuí homeni de ódio ou de ranCores, Jelizn;tente. Nunca 
condicionei minha estima pessoa~ minha ~de, meu relaciona
mento com cada pessoa à sua condição política ou literária. Eu não 
creio (iue eU tenha feito OOiiSCienteriiente neilhum inii:nigo devido a 
divergências de ordem literária ou politica. 

"Evidentemente eu .fui iiifusto cdm_várias pessOaS; 
quando eu tinha Uma posição radical 
e sectária, diviSM parfiiiária, da vida; 
fuilnjiistc com peSsoas; natuialmenre, __ _ 

porque eu as julguei como P_OliticOS i niio_ i::omo pess~as. 11 

Evidentemente eu fui injUSto com várias pessoas. quando eu 
tinha uma posição radical e sectária, de visão partidária da vida; 
fui inj.J.sto com pessoas, naturalmeD.te, porque eu as julguei como 
políticos e não como pessOas: -

Mas em geral eu sempre mantive- uma atitude que é muito 
diferente -da atitude habitual da intelectualidade brasileira. que 
considexa aquele que pensa diferente de você em quaJquer detalhe 
da vida,. ou sobre literatura, sobre política. sobre isso e sobre aqui
lo, como seu adversário, como seu ]nimlgo, qUando apenas a pes
soa é seu adversário cm relaçãO- àquilo. E é uma coisa riiuíto 
diferente. de você pensar de uma fonna que não coincide com de 
outra pessoa, dela pensar de uma forma que nãó 'cofucide com a 
sua, sem achar que é sua ininiiga~ qUe e o seu desafeto; os amigos 
-mais queridos e mais próximos fOram pessoã.s e são pessoas que 
pensam de forma diferente da minha. .. . 

Nunca deixei de louvar um livro potg!le esse-liyro-oão fosse 
parecido coin-o tijx) de-Íiieratura_que_eu faço. É e~iden~ que exis
tem os livtos que -eu amo, aos quais_ eu me sinto ligado por uma 
coincidência de maneira de ver as coisas e de realizar as coisas; e, 
aliás é isso que eu simplesmente admiro. porque são livros dife
rentes desta minha maneira de ver, de realizar as cOisas-: Nunca, 
porém, Çeixei de admirar e~tores _e~ livros por não se- parecerem 
como escritor que eu sou, ou com os livros que eu escrevo. 

" ... à proporção que o tempo foi passando, meu penSamento 
foi se tornando mais livre; eu fui entendendo quantas ideologias 
são malsãs, quanto elas faZe mal ao pensamento-dO homem, à sua 
Capacidade de ser livre, de se afirmar e de afinnar seU jJensamen
ton. 

Um-escritor é-sempre riin aPrelxliz. sobrett.tdo um romancis
ta. A cada livro novo que eu escrevo, a cada romance novo que eu 
penso, quando me ponho à máquina de escrever eu sempre estou 
aprendendo. Nunca estou__ou chego ã máquina sabendo. Tudo od 
que eu fiz se incruporou à minha experiência e me é ~ti};_ ~m. a 
cada livro é ó-apreridizque-.Stá ilfaprendendo. 

O romance é a Vida. O romancista s6 será bom se ele çonse
guirreheili-nas págiDa.s de seuS livros 3 Vida que acontece em der
redor do homem e dentro do homem. Naquilo sobrerudo que bá de 
maior e de mais"i:olpOrtante: a ãlegria, a tristeza, a esperança, o de~ 
sespero, a amizade, o amor. 

Devo acrescentar que, decerto não fosse o carinho dos ami
gos, o apoio-dos amigos, daqueles que me são caros. de meus fi
lhos, de meus imlãos, de minha mu1her Zélia, cOm queni vlvo há 
50 anos e quase- nuni idíiio total; nunca é um idíliO total, porque o 
cotidiano da vida leva, por vezes, a que esse idílio seja roinpido 
com uma palavra mais alta ou uma frase menos tema, ou um gesto 
menos carinhoso; mas, em geral e de uma maneira quase _constan~ 
te, eu posso dizer que tive o privilég_io ?e viver em_ idílio com u~ 
mulher be~ 4Jteligente, meiga, afrrn;1~ativa_. com grand~_personal!~ 
dade, em cujo braçO eu me apoiei neSsa minha, na maior parte des
sa minha já longa caminhada. 

Nunca me considerei um grande escritor, nem um escritor 
famoso. Nunca me considerei digno desS'!o v: Cl.-•queJ.e prênúo. 
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Nunca esperei receber esSa ou aquela condecoração. Nunca espe- com os grandes romancistas franceses, com os grandes rama.ncis
rei que a literatura fosse ... uma. como dizer, não a:rmã.;losSe uma.- tas italianos, com os grandes romancistas russos, com us romari.
como dizer, meu Deus.- um instrumento para que dela eu me 1» cistas norte-americanos, com os romancistas da América, dos 
neficiasse como homem, como cidadão, como pessoa. Tive mais países da América Latina. 
do que mereci como escõtor. -TiVe~ ta:nlbém--niáiS -do que merecl É necessário ter muita humildacle. Eu sempre tenho receio 
como homem. A vidaforextremamente·generosapamcomigo.-~-~ odaqueles que são axrogantes na sua criação; daqueles que crêem 

Hoje, se dou um balanço no que fiz. creio que algurria coíSa que são tão grandes, que podem abandonar o aprendizado. Eu 
restará., porque o que eu fiZ:. eu fiz solidário com O povo que me a.cbó que é isso que é necessário para ser um eSCritor. 
inspirou. Tudo Q que fli eu devo-a:o povo brasileiro e, sobretudo, Zélia: Bom, eu tenho uma terceira pergunta, agora. 
ao povo da, Bahia; àquele povo da regiao g.apiúna. do sul do esta- Jorge Amado: Diga -~- -
do, das terras do cacau,_-onde eQ nasci, e do_ povo da cidade pobre --~-_Zeõa: Qual foj o melhor instante de sua carreira profis-
da Bahia. O povo extremamente culto, extremamente sábio, que é sional e qual o mais desagradável? 
o povo da Bahia. Nele eu me inspirei.. Tudo o· que eu sei é o que .Jorge Amado: Acho_ que é inteiramente impOssívelrespon
ele me ensincu; tudo o que eu fiz devo a ele. Se fiZ alguma coisa der a isso. Eu? aliás, sempre fui contra isso, do maior e do melhor, 
de bem, de boa,·de correto, eu acho que sim. Eu acho que, por me- do pior, porque é uma fonna de julgamento, que não é, não me pa
nor e por menos importante qUe seja a miDba lite:ratura, ela reflete rece correta. Houve muitOS momentos difíceis na minha carreira 
a existência do povo da Bahia. Ela reflete a força, a coci.gem.. ~a de escritor, muitos momentos desagradáveis, e houve momentos · 
'dígnidade extrema desse povo tão sofrido~ tão violentado e tão de grande satisfaÇão. Momentos em que eu tive gr.mdes alegrias, e 
doce, tão temo; tão aniõrosO; tão·capaz de criar e de viver a Vida. - momenlos em que eu tive grandes aflições como escritor. Por 
Creio que é issooqueeu deveria dizere o que eu possO-dizer. exemplo, vou citar uma cbí.Sá. qile_não-chega a a ser desagradável, 

Zélia: Há aqui ainda duas perguntas, Jorge, mas eu te- porque é uma contingência do escritor: há algu:ID; anos que eu ten-
nho a impressãO que você já respondeu tudo. tO eScrever Um livro cuja idéia me> oconeu em 1982, 1983, por aí 

Jorge Amado: Mas faça, faça as perguntas... assim. _1980, chamado Bóris, o vermelho. Eu já- teD:tei esse livro 
Zélia: Assim_ mesmo- O qu~ é preciso para ser um escritor cincO vezes e não encontre! o caminho, e-cadi-Vez mais ele está 

profissiooal? · distante. talvez, de mim; isso é uma coisa ·que fn:istra um pouCo o 
Jorge Amado: É preciso duaS coisas: Uão ser um- amador. escritor; a.o mesmo tempo, quando me ocorre uma idéia de um 

nem um escritor-comercial. Um escritor profissional e aquele que novo livro, quando me vem um personagem à cabeça; quando uma 
vê a sua profissão como o seu oficio. cOmo a coisa mais iriiportali- --Coisa qualquer toca na minha sensibilidade e me leva a planejar 
te de sua vida, e o trabalha na consciência de que aquele é o funda- um livro. esse é 'Seiiipre um :momentõ muito feliz. O mais, seria [a
mental, aquilo é realmente o que InaiCa a sua existência. · lar de pequenas coisas, de pequenas oconências que acontecem 

Para ser um escritor acho que são necessárias al~~ coi- com. cada um em sua vida. 
sas:. Primeiro: é indispensável ter nascido paia isto, como ter nasCi- Bem- estou falando para a AlemaDha e devo dizer quanto 
do para compor música, para pmta:r , quadros, para realizar eu estim.Cf Ser um escritor que tem um -público de língua alemã, pe
esculturas, para fazer cinema ou teatro. E necessário ter nascido queno, mas uiD público que desde que saiU o meu primelro livro 
para isSo. Sem ter nascido para isso -dificilmente uma pessoa che- traduzido el!l alemão, acho que foi Terras do sem fim, uma edi
gará a ser escritor. Poderá chegar inclusive a escreVer um bom li- ção que? se não me engano, ãustzíaca, esse público vem crescendo 
vro, se para tanto tiver vivido u:m:a vida atrlente e tiver uma e se faZendo maior. Uni público muito fiel, muito leal; recebo mui
capacidade de colocá-la no papeL Existem muitos livros belos:e tas -cartas de leitores da A.lema.nba; muitos pedidos de aut6grafos 
gcmdes que não são, no entanto; livros de uma-pessoa que se reali- da AlemaDba. Eles adoram autógrafos. Muitos convites :Pua parti
za como escritor. Para se realizar como escritor é necessário ter cjpar de C?Oisas na Alemanha. Lastimo não:.-participar -dâ Feira de 
nascido para isso; sentir essa flama, essa necessidade de sentar à Frankfurt,. quando a literatu.Ia brasileira é o ceó.tro desta feixa. Las
máquina e de escrever; necessidad~ imperativa. timo ali não estar e lastimo .ilão-eStar em companhia de :llliDha mu-

Segundo: .é preciso·tJ:abalbar. Trabalhar intenSaineme; Tra- lberZélia. 
balhar todos os dias. ~do eu digo todos os dias é evidente que Eu sou já um, como diti3., um velho escritor em alemão. tia
é um exagero. Não são todoS os dias que se trabalha. Mãs quando duzido desde O& anOs, antes dos aD.os 50, ialvez tenha saído 49 oo 
eu estou escrevendo um roioance~ eu trabalho todos .os dias, mui- 50,~ Jlle~ lembro. o meu primeiro livio-em Ííngoa alemã. E da jo
tas horas, em cima de um Iomari.Ce. em cima de caôa página, em vem eScritora eoi líilgua aleiriã, que é Zélia, que vem de ter editado 
c~ ~e cada idéia. em cima de cada ~. em cima de cada perso- em alemão, agora, o seu primeiro livro; o seu primeiro livro de 
nagem, em ci.ma de cada ambiente. E necessáriO trabalhar, traba- memórias. Zélia é rilem6rial:ista, uma memorialista de sucesso·· no 
Ihar, trabalhar, trabalhar. E ser esse o seu trabalho fundamentaL Se B:raSil e fora do Brasil, nas línguas em que está traduzida. e agora 
o escritor pode se libertar de outras tarefas, se ele pode ser exclusi- elã está diante do público de língua alemã, dos leitores alernães _e 
vamente escritor e não um médico, um advogado, um engenheiro, eu estou vivendo neste momento este primeiro passo de Zélia. na 
um agrônomo, um sapateiro? um alfaiate que naS sobras de tempo conquista de uin- públicO alemão. Espero que ela tenha, pelo me-
vai escrever, é melhoi-, mas não é"imprescindíveL nos. ames:ri:ui. sorte que eu tive. É isso. Muito obrigado. 

Muitos escritores são profissioilã.lS, extremamente profissio- ·Impossível para mim. dizer qual é o Unllo do livro dela em 
nais.,. ao mesmo tempo em que exercem outra profissão, e a exer- - alemãO~ IsSo é __ impossível para miai pronunciá-lo, mas eu vou pe
cem bem. Eu poderia citar muitos ex_emplos. Ocorre-I;lle nesse di:r: a e~_~ que com sua bela voz pronuncie (Zélia: em portu
momento o nome de um escritor gaúcho, Moacyr Scliar, ijtie é um gt.!ês!)._ Ab,- Ílão, mas Dão vou protiunciar ·em àlemão -nem '-:,00 -
excelente médico sanitarista e que é boje um dos grandes escrito- _pedir a elã que o faça em aleinãO; eu vou dizer em português. E o 
res brasileiros e um gxande ficcionista contemporâneo. seu primeiro livro: Anarquistas, Graças a Deus, mem6rias dos 

É necessário ler, aprender com os mestres. Eu aprendi D?Di- imigrantes italianos. sobretudo italianos, mas não só italianos, no 
to com os grandes mestres. Aprendi muito com Rabelais,_ Ç.OJll Cer- Sã<? Pã.ulo do ~ dp §éc_ulo._ Des_ejo a es~ ]J.vro ê~to, um ~xi
vantes, com Dickens, com_ Mark T:-vain, c<?ID G6gol, com Gorlti. 
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to como o que ele vem tendo no Brasil, onde já vendeu mais de Ferraz. grande ã.dministrador. Todçs apo~ o ell!ID.Cnte c:ofien-
250milexemplares,enorestodomundo. - gionário. Estivemos wm o candidato em TeresU::la, estivemos na 

A entrevista foi pn::pinlda Pc:Ia"redaÇkl braSileira da :óeutsche Wellc: (Colô
nia, Al~a) e enviada a Paris. Prcibido de ler poc n::cc:mc:nds;iks médicas, Jcrgc: 
Amado for. enttn'istado por sua mulher Zélia Gattai. 

Durante o discurso do Sr. LoUl"il?alBaptista, o Sr. 
Chagas Rodrigues, l 0 Yice·Presi.dente, deixa a cadeira 
da presidência, que é Ocupada pelo Sr. Carlos Pab-Ocí
nio, Suplente de Secretário. 

O sR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínlc.) ::·eoncf:do a pa
lavxa ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGOES (PSDB- PL Pronuncia o 
seguWte discurso.)- Sr. Presidente, S,;Ss e Srs. Senadores, ocupo a 
tribuna do Senado, nesta sessão; para retificar uma riotícia atribuí
da ao ex-Governador da Bahia e nobre Se:õadoc eleito, Sr. Antônio 
Carlos Magalhães. O Jornal do Bras!~ de terça-feira última, 22 
de novembro, publica a seguinte notícia: - _ 

ACM veta dissidentes 
Brasilia - O ex-{lovernador da Bahia e Senador 

eleito; AntôniO Carlos Magalhães, defendeu on~ ao 
deixar uma audi&.cia de mais de uma hora com o Presi· 
dente Itamar Franco, no Palácio do Planalto, a presença 
do PMDB no Governo Fernando Henrique, e vohou a 
atacar os dissidentes do PSDB, que não apoiarain o Pre
sidente eleito na campanha. "Eles não podem fazer parte 
do futuro governo. Têm de entrar na 'fila dos que vão 
chegar'', disse ACM, dando um conselho. "Já fui OQ9Si

ção e situação. Gostei das duas", sugeriu. 
ACM foi direto. ''Estou falando dO PSDB da Ba

hia, Piauí, Manmhão e Distrito Federal. E de parte do 
PSDB paulista, como um certo Tuga (Deputado Tuga 
Angerami)". : -

Ora, Sr. Presidente, já fui Presidente do ConSelho de Ética 
do meu Partido, o PSDB, e, inicialmente, estranho que o nobre ex
Govemador e Senador eleito quemi dar conselhos- Os problemas 
de cada Partido devem ser resolvidos internamente. 

QUanto a qualquer medida contra os ilustres companheiros 
que divergiram. isso é problema intemo do nosso Partido. E quan
to a Wtegrar ou não o Govemo, em última anãlise. is-So é-problema 
a ser decidido pelo ilustre Presidente eleito, nosso colega Fernando 
Hemique Caxdoso. - - -

Queio,_ sr. Presidente, referir~me diretamente ao meu Esta
do, o PiauÍ, qile ainda tenho a homa de representar nesta Casa. s. 
Ex•, o ex-Governador, -está totalmente equivOcado. NãO-quéOO dis- -
cutir problemas de outros Estados, nem preciso fazê-lo, porque, 
tanto no Senado quanto na Câmara, há ilustres colegas. Mas uo 
que tange ao meu Estado, o Piauí, o ex-Govemador está redonda
meote equivocado. Não sei por que S~ Ex• incluiu o Piauí. Talvez 
pelo fato de ser linútrofe da Bahia? Não sei! 

A verdade, Sr. Presidente, é que o PSDB do Piauí apoiou a 
candidatura do ilustre Senador Femando Henrique cardoso, e não 
poderia deixar de fazê-lo. 

Tive a ho.Dr.l de ser aqui o primeiro Vice--Líder de S. Exa. E, 
quando S. Ex• foi nomeado :Ministro das Relações ExterioreS, eu 
não quis aceitãr a Liderança do Partido, queria continuar como 
Vice-Uder. Recebi dos ilustres colegas, inclU$j.ve do SeDã.dor 'Fer
nando Henrique Cardoso, o convite para assumir a LidWça, em 
uma bom, por sinal, muito dificil. Deí todo apoio à candidatura de 
Fernando Henrique Cardoso. O Deputado Federal Paulo Silva, ho
mem de posições de esquerda, também a apoiou. O PSDB elegeu 
seis prefeitos, inclusive o da capital, Proff"n'SOr uniVeciitário Wall 

_ convenção nacional e recomendamos o apoio. Portanto, no que 
tange ao meu Estado, a notícia é inteiramente imprix:edente. Ele
gemos seis prefeitos no Piauí, o da capital e cinco no interiOr. Os 
seis prefeitos apõiaram 6 Presiden~ ... eleitO. O PresideD.te ReW,onal, 
Pro:F José Reis Pereira, igualment · o apoiou. O e."X.-Govemador da 
Bahia está equivocado e espero que não cite maiS õ Piauí, quando 
tratar de asstlntos dessa natureza 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pennite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. CHAGASRODRIGUES- Com todo prazer.-
O Sr. Jutahy Magalhães • · Senador Cbagas Rodrigues, V. 

Ex:~. diz que está-estranhando a posição do ex-Govemador da Ba
bia, o ~e não estaria ocorrendo se tivesse o Co.nhecimentõ- que- te
nho hoje dessa fl.guta bra~ileira. O ex-Governador já não se 
satisfaz com o título de "Imperador da Bahia", quer es'.ender seu 
império até o Piã:ilí, pará to:ti:iar- c:Jnta.. poíque agora ele está se 
considerando o Deus dos brasileiros, um- homem todo-poderoso. 
V. Exa pode ver as charges dos principais jornais do Sul. que es
tão dando ênfase a essa megalomania do ex-Governador. Quanto à 
posição do PSDB na Bahia. ela é nacion.almente conhecida. Se as 
circunstâncias se repetisSeili e tuao voltasse ao passado, a f1m de 
repassarmos novamente, nas mesmas circunstâncias, a decisão se
ria a mesma.. IsSo foi incluSive discutido com o futuro Presidente 

· da Repóblica antes de ser tomada-essa decisão. E nós, na Bahia, 
não aceitaúamõs;-em hipôtese algUma, o acordo que foi feitO: Essa 
não era uma posição minha ou de quem quer que fosse, nias do 
Partido, na Bahia, comO" um todo, e não era desconhecida por nin
guém do nosso Partido em âmbito nacionaL V. Ex"' sabe que, antes 
de tomarmos essa medida, a posição éo PSDB na Babia era a de 
lutar, com_o compromisso de votar no candidato do Partido. Acre
ditávamos - como hoje estamos convencidos mais do que nunca
de que não era necessário fazer essa aliança:erelt.Oralmeute, a naõ 
ser por causa da Rede Giobo._Isso é outxa coisa. rvr.as, politic:a.mtin
te, o PFL nada representou para a eleição do Sr. Fernando Henri
que Cardoso. Antes da eleição. fõi publicado um artigo que dizia 
que se o Plano Ecpnômico-desse certo não precisaria do PFL; se 
não desse certo, o PFL é quem iria sair da _coligação. Deu certo! 
Ganhou o Senador Fernando Hemi.que Cardoso. Não aceitaúam.os 
em hipótese alguma a aliança com o Sr: Antônio Carlos Magalhã

-es.lsso foi dito, com todas as letras, ao então candidato. Se S. Ex• 
aceitou ou não, perguntem a ele. N"ao noS cabe dizer o que foi con
versado. 

O SR. CHAGAS RODRkUES _:Agradeço, reSpeito e re-
gistro o esclarecedor aparte de V. Exa~ . 

Sr. Presidente, fiz uma declaração dizendo que S. Ex•, o no
bre ex--Governador, estava equiv<Y"...ado. Alguém deu essa notícia 
improcedente a S. Exa. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permita-me V. Ex"' um aparte? 
O SR- CHAGAS RODRiGUES- Ouço o nobre Senador. 
·o Sr. Josaphat Marinho - Como V. Ex'", nobre Senador 

Olagas Rodrigues, aludiu à notícia atribuída ao e.'<.-Goveroador e 
já eleito senador Antônio CUios Miigãlbâ"cS, pemiita que cu sa
liente a proprie_dade da ressalva que V. Ex0 está fazendo. Se, por
ventura, na notícia ou na àeclaraçã.-o atnõu_íãa ao ex-Governador 
houve referência ao Estado do_ Piauí~ e o PSDB- tão respeitavel

- mente representado nesta Casa por V. :&:.•- esclarece ql!e a sessão 
local pellll.lineCeu fie1 aO Candidato do partido, é evidente que só 
cabe respeitar-se sua declaração. Estou certo-de que o ex-Governa
dor, ciente da sua ressalva, ali dará a explicação devida se, porven-
tura, na sua declaração foi inciuídc o Es!adc=do Piaut ----- - -

Quanto ao mais, não cabe ser ·discutdo num aParte a V. 
Ex-; quero apenas salientar que. na observação gczal :eita pelo ex-
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Governador, S. Ex' não quis, nem poderia querer, ÍillerÍiir rià vida aca:do com essa FUblicação. Ora, nem todos esses Parti-
intema de outro partido. Fez uma observação apenas tendo em dos apoiaram o Senador Femando lfenrique, mas na 
conta o apoio que foi dado ao Sr. Fornando Horrique ~- Se mesma FUblicaçãó lemos: ''Presidente - Piaut Fornando 
a presença. do PFL foi rilaior ou -menor~ tambéru não cabe discutir Henrique- 476.516 votos". Se Femando Henrique-teve 
atmvés- de um aparte a V. Ex•. até porque este assunto deve ser 476.516 votos, e O ·candidato dessa coligaçãO--teVe 379 
melhor compreendido e explicado pelo Presidente Fernando Hen- mil votos, incbrindo os votos do PPR, do PL e do PP, ~é 
riqueCardoso. - - - -- - _= ---: ---- _-- _ e.vidente que S. Ex• tey_e outros votos além dos votos 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Muito agradeço o apar- dessa cóligação. 
te com que V. Ex .. ilustra o meu discurso. De modo que fica o assunto devidamente esclarecido. Essa 

Como ouviram os nobre Senadores, estou me referindo a matéria está encerrada.. E não há qualquer JX'Ç~Cedência em se atri- -
uma notícia que consta do Jornài. dO Brasil, edição de tel:ça-feira, buir aO PSDB do Piauí qualqu-er divergência~ Afmno isSO pó!qlle 
dia 22.11.94, onde há referência expressa ao Disfrlto Federar e a n~_gá-lo seria in,P~o. não corresponderia à verdade. Eu mesmo já 
três Estados, um dos quais é o Estado do _Piauí. _ _: divergi de Líderes do Partido em outras __ oca.Siões. Mas nesse ponte? 

O Sr. Jutaby Magalhães:: Pennite-me V. Ex' um aparte? não houve, não poderia haver diveiJlôncia. 
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Logo mais darei o apar- Aqui fica,- Sr. Presidente, o assuntó devidamente esc_!areci-

te a v. ma do :qo que tange ao Piauí.. . • . 
Sr. Presidente. se não estivéssemos aqui parn fazer esse es=- o Sr._ Jutahy Magalbã_es - PeiDll::te-me Y~ Ex um novo 

clarecimento, estarlamos co.nconlando coma noticia. E o ex.OO. apárte?·- _- _____ -~-- -~--~ - -
vernador da Babia e nobre Senador eleito poderia se permitir o SR. Ç:HAGAS RODRIGUES- Pois não. ~ 
repeti-la, se é que fez esta declaração, como é atribuída a S. Ex'·· _ o Sr. Jutahy Magalhães- Senador Chagas Rodrigues, po-
pelo Jornal do Brasil. deria dizer que nisso há~ rebeldia. V. Ex• também foi re]::lelde _ 

Tem V.Ex•oaparte. _ __ . num determinado momento, conosco, quando nos rebelamos con-
0 Sr. Jutahy Magalhães-'- Como há um problema de rell- tra a idéia da executiva que, por gr.mde maloria, desejoo apoiar o 

ficação, creio que- seria bom verificar-se a referência ao Maranhão; GovernO Collor. Rebelamo-nos contra isso com o apoio muito efe-
o Deputado Jaime Santana alé dis<;o>:dou da aliaJlça local, mas tivo, eficiente e pclificamente fortíssimo dO Senádor Mátio Covas. 
apolou o Senador Fornando Henrique Caxdoso. E bom retificar E, graças a essa nossa rebelião, deixou-se de cometer um gr.mde_ 
também a situação de Brasília, pctqUe o Diretório de Brasília equívoco pclítico, que, se houvesse sido cometido, a História do 
apoiou o Senador Femando Henrique Cardoso. Veja V. Ex• como Brasil. hoje, seria outra e não estaríamos oom os nçssos Campa-
está equivocado, totalmente errado, o ex-Govemador, que desejou nheiros que tanto -qUiseram, à época. ir até o Presidente Collor, 
atingir o PSDB da B~ia. porque S. Ex•, que já tem tantas Siglas, nesSes posios. Se tivéssemos ido~~~ fazendo parte da CPI 
ainda quer mais uma. Ele quer ficar ,com todos os partidos da Ba- do pe Farias, que teve um efeitO negativo. Veja que a sama rebel-
hia pma ser o Imperador Pri.tneiro e Uilicex Le grand Charles. dia. ãs vezes, leva a que o Partido :Qão cometa certos equivocos. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Fica-registrado o aparte Espero que essa aliança também não seja, daqui para a frente, fon-
de V. Ex•~ - . _ _ _te de muitos equívocos para a História do Brasil. 

Eu afirmei isso: o Seuador, o Deputado Federal, os Prefei- o SR. CHAGAS RODRIGUES- Tem razão V. Ex'. 
tos, o. Presidente Regional apoiaram Fernando Henrique C~so. Naquela oportunidade, compareci à Executiva e, com: a res-
É possível que um ou _outro v~ tenha discordado, mas o Par- ponsabilidade de Líder da Bancada, votei cont;a a idéia. Ainda ía-
tido o apoiou em t.Pdos o_s atos. __ mos tomar a decisão. Não foi propriamente uma rebeldia. mas uma 

Finalmente, Sr. Presidente, para deixar este assunto total- discoidância de ilustres Colegas que pensavam, em sua boa-fé, 
mente esclarecido: no_ Piaui houve uma eleição difícil, com duas que devexíamos acatar o convite do então Presidente, com_ yistas _a 
gr.mdes coligações: A Vontade do Povo; integrada inclusive pelo ~ salvar a República. Mas sempre entendi que a Replblica nunca 
Partido do nobre Senador Lucidiq Portella, que foi a coligação go- poderia ser salva com o ex-Presidente Fernando Col!or. ~ ~ 
vemista., e a outxa, a Resistência Popular, coligação de oposição, s~ PreSide~ encerro aqui as minhas palavras e espero que 
do PMDB PSDB, PDT, PPS, PCdoB, PMN. A coligação gover- esse assunto ftque defmitivamente esclarecido. 
nista gaJJh;,., as eleições na área do Poder Legislativo, elegeu os~ Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Senadores, Deputados Federais e DeFUtados Estadoais, em gr.mde o SR. JIDUARDQSUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa-
maioria. Mas a Resistência Popular venceu a eleição pan o Execu- lavra para uma breVe colillirrlcação. -- _ ---
tivo. Elegeu o Govemador, o médico Dr. Francisco de ~s 0 SR. PRESIDENTI!: (Carlos Patrocínio)- Conced.o a pa- -~ 
Sousa.. conhecido como Dr. Mão Santa, e o Yice-GoverDàdor, m- lavra. para uma breve coDllll1Íc3.ção, ao e:irilnente Senador Eduardo · 
dicado pelo PSDB, Presidente da Federação dos Trabalhadores na Suplicy. 
Agricultura, o Sr. Osmar Araújo; Pela primeira vez um líder sindi- ~ o SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para uma breve 
cal e operário diegou ao elevado cargo de Vice-GoverDO<lor do comunicação. Sem revisão do-cr.,.dor.)- Sr. Presidente, St's e Sn;. 
Estado. ~Senadores, estava progrunada para a maDbã de hoje a reunião da ~ 

Tenho aqui uma. publicação da coligação governist3. A Von- Comissão de Relações Exteriores que iria ouvir diversos embaixa-
tade do Povo: dores designados pelo Presidente da República. ~entre os quais o 

' Átila Lira veuce a eleição eom 63 mil votos de Embaixadoce ex-Ministro da Fazenda Rubens Ricupero. 
Para ontem de manhã,. -estava programado, há temPo, a ar-

mai~so se refere ao põmcitõ hlriio. -,- ~~ - güiçãO do M$1$1to_ da Fazehda, C:liQ Gomes, e d<? Presidente do 
Átila obteve 379.063 votos". A Vontade do J>ovo ~ Banco Cehttal, Pedro Malan, SObre~_assuntos relalivosaoP!ano 

é constitnída pelos seguintes Plrrtidos: PFC,_ PPR,PTB, Real e sobrea eoocluÇão da pclítica eCóDÕmiCa éCcatnbial 
PL e PP. EsSes-cinco Partidos, inclusive o PPR, deram - Havia este Senador Sido o autor çlo requerimento de ~nyite 
ao Sr. Átila, ilustre Deputado Federal, 3?9.063 votos!_de a _S. Ex's._ Iniciou-se, após às lCb, a exposição e a argüição de am-
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bas as autoridades, e os membros da Comissão de Relações &.te- Espero, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Seuadores, que não ocor
riores fmam avisados.- inclusive en, de que a ~ição seria ameei- ram ali incidentes gmves com adolescentes, ca:n crianças oo. com 
pada parn ontem de JDaDbã, coincidindo com o horário da reunião famllias inteiras, lncideutes que nos possam fazer recordar os grn
da Comissão de AssuntoS Econôm.icos. ves epis6dios de Canudos, onde a'i- Forças Armadas destruÍt'am ca-

Oconeu um fato pooco usual na Comissão,-porque 9 embai- sobres, casas, cidades e pessoas que ali lutavam pela defesa das 
xadores foxam aigilidos, e a votação ocorreu exatamente no ·inter- proposições nas quais aCreditavam. T:mta-se,. também. de um grave 
valo de 10 a !lh. problema social. Faz-se necessário que a j>reocupação das iiutori-

Sr. Presidente, eu apeDliS gostaria de regis!Iar que, na condi- - dados vá além da questão da estabilidade econômica: que se preo
ção de Seuador do Partido dos Tiabalhadores, era a minha inten- cupem em resolver os problemas sociais brasileiros com muito 
ção argt1ir o ex-Ministro Ruheus Ricupero, indicado parn ser maior rapidez do que tem sido feito. 
Embaixador ualtália, o que não p1de fazer porque estava naquele O Sr.Dan:y Ribeiro-Permjje V. Ex" um aparte? 
-momeuto argüindo as autoridades eoonômicas. O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não. OUço o aparte-

Era a expectativa de todos nós, Colegas do Senado, daque- de V.Ex•. 
les que são filiados ao Partido dos Trabalhadores e de todos que O Sr. Darcy Ribeiro - Sr. Presidente, o nobre Senador 
acompanharam os eventos importantes relativos às eleições de Edoardo Suplicy ti1Iz ao debate questão da maior importância: a 
1994 que, como membro da Comissão de RelaçõeS Exteriores, eu yiolê~!_a no Brasil, que de tão grnve, tão séria, não pede setvir à 
fizesse perguntas ao Ministro Ruheus Ricupero. ObvialDente, se- espetaculosidade de qualquer instituição. Vivemos, no Brnsil, me>
riam perguntas adequadas, relativas à indicaçãO de um embaixa- monto tenlvel. equivalente àquele do fnn do século passado, quan· 
dor junto à República italiana; portanto, perguntas a respeito das do a Europa exportou 60 milhões de pessoas. Os europeus 
relações do Brasil com a Itália, de diuamismo daquela economia, transfO<maiam-se, de um momeuto parn outro, em gado humano 
sobre a união européia. enfim. as relações dO Bi-asil Com a Euro- e.xportivel A população brasileira está ficando descartáveL A eco
pa. Seria mais-do que natural que, pelo menos da minha parte, nomia que se instituiu no B:msil é de tal brotalidade, que não ne
houvesse perguntas sobre o epis6dio que teve repercussão n8.cio- cessita da mão-de:-<>bra de que dispomos. sessenta por -cento dos 
na1 e, inclusive, intetiJ.acional. Os epis6dios São relativos a pioce- brasileiros com mais de 15 anos não têm emprego fixo e não têm 
dimeDtos éticos, importantes lla vida pública de cada pessoa. foana de viver. _Esse desemprego generalizado é algo de imensa 

EntãO, apenas quero regist:rir qUé não hoUVe,- da minha par- gravidade. Não há como exportar os brasileiros, como os europeus 
te, argüição aos fudicados para serem embaixadores em função de fizeram com a sua giinie. O Brasil absOrveu 8 milhões de europeus 
ter havido a coincidência de eu estar argUindo as autoridades eco-:_ e a América do Norte, 40 milhões._ Esse problema grave é de um 
nômicaS no mesrilO momento. E até ãs:SiDalõ: na holi eip. quê con- · povo cuja massa ttabalhadora está sendo convertida em massa des
cluí a m1nha argüíçãõ na· Comissão de AssuntoS EconômícoS, de cartável. exportãvel. Como não podemos exportar- :riosSa ginte~ 
pronto me dirigi à sala da Comissão de Relações Exteri~s. por- precisamos impor a nós o desafio de reverter nossa ecoD.omia. ór- -
que havia dado o_ recado ao assessor da Presidência da Comissão- ganizá-la no Sentido~ gar.mtir o pleno emprego. A causa real da 
de que gostaria de argüir S. &.•. E ali veriliqriei, para.surpresa Irii- violência é esta: o desemprego generalizado. Nenhuma das deze
uha, que, em tempo quase recorde, 9 embaixadores haviam sido nas de milhares de prostirutas que andam pelo Brasil foram à pros
argüides, e a votação concluída. tituição por opçãO mfuàl; flZezam.n() pór éaus.i do desemprego JlliS 

Sr. Presidente, eu gostaria também de fazer _um registro -da suas famílias. O nieSmo ocoD:e com milhões de crianças~ tanibém _ 
preocupação que todo o Senado deve ter com respeito aos fatos jogadas na rua? jogadas ao desespero. O desemprego ainda ·enseja 
que estão ocorrendo no Rio de Janeiro. __ -- - uma criminalidade que se manifesta no ~~ iriteirO.- São __ Paulo, 

Ontem,representantes-daOABprocuiãramosresponsáveís-- como o Rio de Janeiro, pode entrar no campeonato de quem é 
pelas Forças Armadas no sentido de lhes chamar a atenção parn mais violento, de quem traia o povo de forma mais brutal, de quem 
que não haja qualquer abuso, qualquer extravasamento dos direitos mata mais pessoas por dia. O fato é que neubum Estado da Federa
constitucionaiS de pessoas, sobreru.do resjdentes nas favelas do Rio ção -tem lutado, na medida das ~ possibilidades, de forma tão 
de Janeiro, nessas operações que. visam a_ enadiCi:r O gravC pioble~- eoéigica como o Rio de Janeiro. Onde, no Brasij,. .os bicheiros, que 
ma de tráfico de drogas e de banditismo. sãO chefes do tráfico, estão presos? Só no Rio de Janeiro. Onde.os 

Ainda há poucos dias. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, chacinadores, como os da Candelária, estão presos? S6 no Rio de 
ouvi a entrevista de um dos denominados chefes da orgairização . Janeiro. Onde há 120 matadores de jovens, desses gp1pos de ma
Comando Vermelli6, divulgada P.Ja Rádio e Televisão Cultura, tança, presos? S6no Rio-de Janeiro. COmo se vê, o Rio de Janeiro 
de São Paulo. Dizia o entrevistado que, enquanto no Rio de Janei· está tentando enfrentar esse problema de extremada gravidade, que 
ro nã_o se resolver de fonna deímitiva o problema- àa plena garan~ s6 terá solução de fato com o pleno emprego. Nesse momento, o 
tia de empregos produtivos, da garantia da remuneração coin Exército assume a responsabilidade de ajldar aquele Estado. Pc
dignidade, da sobrevivência das famílias - não apenas no Rio de díamos? há muito, ·que o Exército ajudasse, assim como o fizemos 
Janeiro, para aonde acorrem pessoas que v&n de todo o Brasil, as- em relação a Polícia FederaL É papel do fuétdto desarmar a pe>
sim. como acontece em São Paulo-, não serti umã. áção, como a pulação de axmas de guerra; é papel do Exército impedir o ingreS~ 
operação que as Forças Annadas estão realizando no Rio Janeiro, so de annas nO Rio de Janeiro. Os bandidos estão tãó ailiíãâõS que 
que poderá resolver o problema. vencem a Polícia Estadual. Porque não foi cumprida a fimção das 

O Jorualista Jânio de Freitas tem chamado atenção parn fa- Forças· Atroadas de vigiar as fi:oiitl>iras e impedir a eiitrada de ar-
lhas que estão õCOirendo nessa operação. mas? O Rio não produz armas, não produz metràib.adoras. A exis-

Não SOil Senador pelo Rio de Janeiro, Sr. Presidente, razão tência dessas met:rafhadoms em quantidades tremendas, essa 
pela qual conversei com o Senador Dan:y Ribeiro, que, como os quantidade de gurnada, roubadas do próprio Exén:ito, é conse
outros Senadores representantes daquela unidade da Federação, - qüência de função não cumprida pelas Forças Armadas. A Polícia 
conhecem mais sobre a situação. Sinto~me no dever de falar, por- Fedetal. tam.béni não cumpriu sua função especifJ.Ca de lutar oontrã 
que. como todos sabem. a atuação das Forças Armadas tem tido a cocaína... contia as drogas. Ap inv~ de reclama.onos, devemos 
repercussão nacional e internacional. armá-la, prepará-Ia para oumprir o papel que se lhe atribui. Opta-
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mos por soluções emergenciais e diferentes. É cabível o papel do gimento Interno do Senado Fedetal). mas se isso não bastasse, 
Exército. e saudamos sua presença Iio Rio de Janeiro Como coope- duas resOluyões do Senado Federal exigem ~e aS _c6piãS_dos atos 
:ração importante --desde que sem prejuízo -, uma vez que sua e cOntratos·· serão enviados-a eSta- Casa, em forma olliinaf e devi
função especifica é desannar a populáção armada. E que a Polícia <lamente traduzidos para a Hngua naciaoal. 
Fedetal CIIIIlpill também sua funÇão. A causa real - repito - da Sala das Sessões, 23 de novembro de 1994.- Senador Moi-
violência é a miséria e a ciusa real do tráfico é a ex.ist.ênciã de um sés Abrão. 
povo que se deixou apodrecer pela droga. o povo norte-americano. O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O requerimen
Os americanos, absorvendo bilhões de d6lares de droga., chegaram to lido seiá despachado à Mesa para decisão, nos tennos inciso m, 
a uma posição tal que aprovam a oonupção.Ievam paíSes da Amé- art. 216 do Regimento Interno. 
rica Latina. a degenerarem-se na produção e no tráfico de drogas. O SR. PRESIDENTE (Carlos Palroeínio) Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Reclamamos, portan!D, ação mais enérgica no sentido de que os 
norte-americanos controlem seus drogados, providência indispen
sável para que não sofulmos tão graves efeitoS~ Ressalto que é 
muito importante ·o papel do Exé:n:ito, que está Cooperando com as Item 1: 

autoridades do Rio de Janeiro. No enlan!D, é preciso que essa atuá- J>ROJETO DE LEI DA CÂMARA W 124 DE 1994 
ção se faça. como salientõu o Senador Eduardo Suplicy, respeitail.:. 
do a população cidadã das favelas. A favela não é o problema do 
Rio de Janeiro; é a solução única dada ao povo para viver próximo 
de seu trabalho. Só pode tratar a favela coroo_ um mal. como um 
problema, quem tiver solução no sentido de dar um milhão de ca~ 
sas naquele Estado. Como ninguém 6 capaz de fazer isso, enlão te
mos que respeitá-las, esforçar-nos pam integr.í-las à vida urbana, 
Uibanizá.Ias. Espero que as afumações das autDridades militares, 
de que vão atuar-no Sentido de atender e respeitar as favelas, sejam 
cumpridas. Estarei nesta Casa, tal como o SenadOr Suplicy. atento 
para que os direitos do povo do Rio de Janeiro sejani pre-servados. 
Estarei vigiando para que esta Casa cumpra seu dever de assumir a 
consciência plena de que este Pais está lançado ao de-semprego, 
causa da degeneração da sociedade. A estatura da população brasi
leira estã diminuindo: as crianças estão chegando às escolas com 
3cm a menos. Tudo isso é conseqüência de algo muito profundo 
que este Congresso Nacional, especialmente _o Senado Federal:. 
deve levar em conta: a miserabilidade do povo brasileiro e _o caci.
ter até criminoso do sistema económico vigeri.te. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Simplesmente concordo 
com a comnnbão de propósí!Ds no aparte do Senador Dazcy Ribei-
ro. 

Mu~o obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Palroeínio)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 882, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos texmos do art. 216, inciso IV, do Regimento Interno, 

combinado com o art. 4° da Resolução n°7, de 1992, e art. 6°, ca~ 
put. da Resolução-n° 2CV91, requeiro seja providenciada a tradu
ção para o- ·vemáculo nacional dos contratos que instruem as 
Mensagens n"' 353, de 1994 (1.026/9~,na origem), 354, de_1994 
(n• 1.027/94, na origem), 355, de 1994 (n• 1.028, na origem), 356, 
de 1994 (n• 1.029/94, na origem) e 357, de 1994 (n• 1.03CV94, na 

··origem), do Senhor Presidente da República, destinadas ao fman
ciamen!D do projeto do Sistema de Vigilância de Amazônia - SI· 
VAM. 

· Justificação 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu 
art. 13, caput, estabelece: 

"Art.- 13. A língua portuguesa é o idioma oficial 
da República Federativa do Brasil". 

Só isso, Senhor Presidente, bastaria para jUstificar o meu re~ 
querimento, que; aliás, independe de justificaÇão (ait. 238 do Re-

(En1 regime ~urgência. nos tennos 
doart. 336, ''b",doRegimentOl'ntemo) 

_ Discussão, em tumo_ úDico, do Projeto de Lei da 
Câmlua n" 124, de 1994 (n• 4.672194, na Casa de ori
gem), de íniciativa do Presidente da Republica, que dis
põe sobre a instimição do Sistema Naciooal de 
Edueação Tecnológica e dá ou!Jas providênciaS. (De. 
pendendo de Parecer da Comissão de EducaçãO. 

Nos termos do art 140, a, do R~giménto Intemo, de$igno o 
nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir parecer em substi· 
tuição à Comissão de Educação. - - - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB..,. BA. Pala piD. 
- ferir parecer.)..: Sr. Presidente, Sr's e Sts. Senadores, o Proje!D de 
Lei n• 124, de 1994, encaminhado ao Congresso pela Mensagem 
n° 469/94 do Poder Executivo, "dispõe sobre a instituição do Siste-
ma Nacional de Educação Tecn.ólógica". _ _--

No Brasil, existem atualmente dezenove escolas técnicas fe
derais e cinco centros federais de edncação tecnológica. As pri
meims têm desenvolvido um excelente projeto educacional na área 
tecnOlógica. mas Da forma de escolaS-iSOlaàãs~ sem-intej[ãção ver
ticiil nem horizontal com outros estabeleCimentos de eDsino. 

Com vistas a otimizar as instalações, recursõs e equipamen
tos, iniciou-se em 1978 experiência de transfotmar escolas técni
cas federaiS em centros- tecilológicos, -que se Caracterizam pela 
integração vertical e horizontal do processo edncacionaL Isso sig
nifica que esses centros não só mantêm coinuniCaçãO ativã: Com 
outros esta_belecimeittos, com,_ trQca de experiênciaS e utilização de 
recursos e instalações OCioSaS, i:n.iS também realizam- a integração 

-entre os·graus superiores e inferiores de ensino. 
O projeto Visa articular melhor os esfoxços em Diveis diver

sos da ativida.de pública e privada, no que diz respeito ao ensirio 
tecnológico, que até hoje está a!Dmizado nos SENAI, SENAC, 
SENAR, SENAT e sistemas congêneres. Por sen caciter unif!ca
dor das ativídades de ensino tecnol6gico, é medida que de há mui
to tempp se fazia necessária. -

É de notar, entretanto, a cautela com que se propõe a prO
gressiva transfOrmação das escolas técnicas em centros tecnológi
cos, exigindo-se decreto específico para cada caso: não se trata de 
uma simples mudança de nomes, mas de um conjunto de adapta
ções de condições técnícas, pedagógícaS e administrativaS, assim 
como da existência de instalações e de recursos que justifiquem a 
alteração. 

A Câmlua dos Deputados apresentou emendas ao projeto 
originaL Assim. para evitar cercear a liberdade da iniciativa priva
da, garantida pela Constituiçio. a Emenda n° 1 estabeleceu no § 1° _ 
do art. 1 o que a part~~pação da ·rede particular poderá ocorrer, ~-
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vendo para isso serem ouvid<Js os respectivos órgãos superiores tabeleoeiá os procedimentos para a sua implantação, opemcionali
delibe!ativos. . zação e funcionamento, respeitadas as carãcteiísúcas da educação 

A Emenda n° 2 estabeleceu, no art. 5° que o Conselho Dire- formal e não fonnal. e a autonomia dos sistemas de enSino. 
tar dos centros se oonstituirá de dez membros, tendo inclui do mais Art. ZO Fica institui do o~ Conselho Nacional de Educação 
dois em relação ao projeto original: um representante do carpo cfis. Tecnológica, órgão cousultivo, no âmbito do Ministério da Educa-
cente e um representante dos ex-alunos. ç:ão. e do Desporto, com a finalidade de assessorar o :Ministério da 

A Emenda D0 3 incluiu oomo § 4° ao art. 3° a possibilidade Educação e do DesportO no cumprimento das políticas e diretrizes 
de que as esoolas agrotécnicas sejam triiilsfOIIPadas em OOillros fe- da Educação Tecnológica, confOIIile sejam fonnuladas pelo órgão 
derais de educação tecnológica, após prooesso sob a ooorc!enação nOJIDativo maior de Educação, constituído de representantes das 
do Ministério da Educação e do Desporto. instituições previstas nós~tmnes do arll 0 e seu§ 1° 

A Emenda D0 4 determinou que os oentros federais de edu- Art. 3° As aluais Escolas Técnicas Federais, criadas pela Lei 
cação tecnológica sejam supervisiónlidos pelo Ministério da Edu- n° 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, e pela Lei D0 8.670, de 30 de 
cação e do Desporto, sem descer aos detalhes do projeto original junho de 1993, ficam transfonnadas em centros Federais de Edu-
A redação iDicial poderia impedir a neoessária articúlação Com OU· cação Tecnológica, nos teimos da Lei n° 6545, de 30 de junho de 
tros setores do próprio Ministério, oonlrariando a proposta do Po- 1978, ruterada pela Lei n° 8.711, de 28 de setembro de 1993, e do 
der Executivo. ~ ~ ~ ~ ~ ~ · -~ ~ Decreto n° 87 .3!0, de 21 de junho de 1982. 

O projeto institui também o Conselho Nacio_nal de Educa- § I 0 A implantação dOs Centros Fedezais de Educação Tec· 
ção TecnológiCa, oollSÚtuído por representantes de instituições que nológicas de que trata este aitigo será efetivada gradativamente, 
oompõcm o sistema proposto, além de outras entidades, oom a fi- mediante decreto espeeífioo para cada Centro, obedecendo a crité
nalidade de assessorar o Ministério da Educação na elaboração de ~ rios :i serem estabelecidos pelo Ministério da Educação e do Dos-
uma política de educação tecnológica e das diret.ri<es para o setar. porto, ouvido o Cooselho Nacional de EducaçãoTecnológica. 

Voto do Relator 

Julgamos que a proposta é perl"eitamente constitucional e se 
COiacteiíza pela boa técnica legislativa e, por tal IaZão, manife.ta
mo-nos favoravelmente à sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Cados Patrocínio)- o pareeeroou
clui fava:avelmente ao projeto. 

Completada a instrução da matéria, pasSa-se à sua íinédiata 
a~. - -

Em discussão o projeto, emtumoúnico. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavxa, encerro a ~scussão. 
Em votação. 
Os Srs. SeD.ida:es que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. .• 
A matéria vãi à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado:-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 124, DE 1994 
(N° 4.672, na Casa de origem) 

(De iniciatiVa do ~dente da República) 

Dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional 
de Educação T...,ólógica e dá outras providências. 

O Congresso Nacionai decreta: 
Art. 1° Fica instituído o Sistema Nacional de Educação Tec

nológica, integrado pelas instituições de educação tecnológica, 
vinculadas ou subordinadas ao Ministério da Educação e do Des· 
porto e sistemas congêneres dos Estados, Municípios e Distrito Fe
dem!. 

§ 1° A participação da rede particular no Sistema Nacional 
de Educação Tecnológica poderá OCOIIer. ouvidos os respectivos 
órgãos superioreS deli'>erativos. 

§ 2° A instituição,do Sistema Nacional de Educação Tecno
lógica tem como íiDalidade pemlllir melhor aiticulação da Educa
ção Tecnológica, em seus vários niveis, entre ·suas diversas 
instituições, entre estas e as demais incluídaS Da PoJ.í!ica Nacional 
de Educação, visando o aprimoramento do ensino, da extensão, da 
pesquisa tecnol6gi.ca, além de sua inteiação com os diversos seto
res da sociedade e do selar produtivo. 

§ 3° A ooorc!enação do Sistema Nacional de Ec:hicação Tec
nológica caberá ao Ministério da Educação e -di> Desporto, que es-

§ ZO A oomplementação do quadro de cargos e funções, 
quando neoessária, deoonentes da transfonnação de Escola Técni
ca Federal em Centro Federal de EducaçãoTeenõlóg1ca, será efeií
v:ida mediante lei espeCífica. 

§ 3° os critérios para a transformaÇãO-a que se refere:·o-ãi
put levarão em ccnta as instalações frsicas, os laboratórios e eqUi
pamentos adequados, as oondições ~ técillco-pedagógicas e 
ach:ni:lii.si::rvas. e oS recui'SOs humanos e ímariCeíros- ne<::essários 
ao funciona:m.eDt.o de cada Centro. 

§ 4° ~ Escolas Agrotécnicas, integrantes do Sistema Na
cioua! de Educação Tecnológica, poderão ser transfonnadas em 
Centros Federais de Educação Tecnológica após prooesso de ava
liação de desempenho a ser desenvolvido sob a -coordenação do 
Ministério da Educação e do Despono. 

-- Art. 4° Os Centros Federsis de Educação Tecnológica terão 
estrutura organizacional e funcional estabelecidas em Estab.lto e 
Regimento próprios, aprovados nos lemlos da legisisção em vigor, 
ficando sua supervisão a cargo do Ministério da Educação e do 
Desporto. 

Art. 5° o arl 3° da Lei D0 6.545, de 30 de junho de 1978, 
passa a vigorar com a seguinte-~: 

"Art. 3° A 3dminist:raÇão superior de cada Centro 
terá como 6rgão executiVO-a Diretoria-Ueml. e como ór
gão deliberativo e oonsullivo o Conselho Diretor, sendo 
este composto de dez_ membros e respectivos suplentes, 
tOdos nomeados pelo Ministro de Estado da Educaçãd e 
do Desporto, seudo um representante do Ministério da 
Educação e do Desporto, um representante de cada uma 
das Federações da Indústria, do Comércio e da Agricul
lllla, do respectivo Estado, cinoo representantes da Jnsti. 
tuição. incluindo um representante discente, e um 
representante dos ex-ahmos, todos indicados na forma 
regimental, vedada a nomeação de servidores da Institul
ção como representantes das Federações e do Ministéi'io 
da Educação e do Desporto." 

Art. 6° Ficam transferidos para cada Centro Federal de Edu
cação Tecnológica que for implantado o acervo patrimonial, o 
quadro de pessoal docente e técnico-adminislrativo e os :recuiSOS 

orçamentários e ímanc:eirOs da respectiva Escola Técnica Federal 
objeto da transfonnação. ~ 
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Art. 7' O Diretor-Geral de cada Esc:Oia i:écDica Federal Solicito aos Sr.;. Senadores que não estão erii plenário que 
exercer.í as funções de Diretor-Geral do respectivo Centro-Federal venham a este recinto, a fnn de procedermos a votação deo indica-
de Educação Tecnológica, implantado por decreto nos leiiilos do§ ção de aUtoridades. -
I' do art. 3' desta lei, até a aprovação do Estatuto e do Regimento , _ 5J ~-~URO B_ENEVIDES-, SI:. Presidente, peço a pa-
e o provimento dos Cargos de Di:reção. · - -~ - lavra pela qp:lem. _ 

Art. 8' Quando o mandato de Diretor-Geral da Escola TOO. _ __ O SR. PRESIDENTE (Hinnbeíto Lucena)- Tem V. Ex' a 
nica Federal extinguir-se, sem ~e tenha sido expedido o decreto palavra. __ __ __ _ __ 
de implantação 'do respectivo Centro, o Ministro de Estado da - _ O SR. MAURO BEJii]>VIDES (PMDB- CE. Pela cm!Oín.) 
Educação e do Desporto designará Diretor para a Escola na forma . -: §r. ~<!e~«?. ~_po a !rlbuna para reiterar o que V. Ex• vem 
da legislação vigente: _ . _ -- __ - _ _ sOlicitando enfaticamente. revestido da autoridade de Pre-sideDl.e 

.Art. 9° O Poder Executivo adotará as providências necessá- destá.dtsa e-conc:lU.tor, periantO, doS D.ossOs tiabalhos. ·· . 
rias à execução desta lei mediante decreto de regulaiDen~ção. a Acredito que os Srs. Senadores que neste instante se. encon
ser baixado no prazo de 60 (sessenta) dias, que estabelececi., entre tram em seus gab~etes ~~te _ouv_~ a conclamação que V. 
outros dispositivos. a COIDfX)sição e funcionamento do Conselho Ex• transmjtiu_ e já -se aproximam deste plenário, p.;...<:. viabilizar a 
Nacional de Educação Tecnológica. apreciaÇãO de indicações de autoridades, que terão de cumprir, nos 

Art. 10. As despesas com a execução desta lei correrão à cà!gos para os quais foranl indicadas. a missão que lhes pretende
conta de dotações orçamentárias do Mlnistério da Educação e do delegar o Poder Executivo. 
Desporto. · - - Portànto, desejo reÍterar aos companheiros do PMDB, de 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. forma particular, que ainda não estão no plenário, que venham 
Art..l2.Revogam-s_e as disposiÇões em coittrái:io. paza o recinto dos nossOS trabalhos., a fim de que .possamos,. com 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A partir do um quorum elevado, apreciar todas as indicações de autorida~_s. 

item n° 2 da pauta apreciaremos a indicaçãO de aUtoridades, neces- O SR~-PRESIDENI'E (Humberto LUcena)- A Presidência 
sitando, poi1anto, de quorum qualificado. insiste' junto aos -~rs. Senadorçs parn. que venham ao plenário, soli-

Solicitamos aos- Srs~ SênadoreS qu\,.o compareçam im.ediáta- citando aos Srs. Presidentes de comissões que poiVentura estejam 
mente ao plenário. . _ _ _ _ _ __ _ _ _ reunidas para que encerrem os seus trabalbo_s. de acordo com o 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a pala- RegimeC.io, ·a fim de {ple os Srs. Senad.Oies_-possam vir exercer o 
vra pela ordem. ·· __ _ _ seu dire:h9 devoto._ _ ~ - _ ·- _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Tem V. Ex• a O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A .Presidén-
palavra. cia, ~e_ da eviden~ falta ~- ~orum qualificado, vai deixar de-

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pela "ordeiil.) - iubineter à votação a indicação dosSr.;. Embaixadores na presente 
Sr. Presidente, estão convocadas as Comissões de Constib.liÇão, sessão. - -
Justiça e Cidadania e a de Assuntos Econômicos:. É evidente a fal- O_ Sf.. R.onan Tito- Sr.. Presiciente. te:QJ.OS __ Senadores que 
ta de q~orum esta manhã no plenário- do Senado Fede~. A pro-_ eStão falando ao telefone ou que se enconb:am no Café. 
veitaria para solicitar dos Si:S. SeMdares presenteS que;-Jogo após · ·· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Até a&ora. 
o encet!."3mento desta sessão, comparec:essem. às -duas COinissões não consegUimos reunir além-de 38 S"ênadoies em PlenáriO. Con-
convoca--das para aprovação de lliilieãção de autoridades, que se tudo, atendendo à solicitação de V .Ex•, a Presidência apela mais 
encontram nesta Casa.. - - - urila vez aos Srs. Senadores para que tOmem assento-nas suas ban-

Eia o que tiflha a dizer. Sr. Presidente. cadas e, àqueles que se encontram fom do plenário, para que com

O Sr. Carlos Patrocínio, suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (HÜniberto Lucena) - Solicito aos 
Srs". Presidentes de comissões que P9rveriruxa estejam reunidas 
para encerrarem seus trabalhos, a fim de illi.ciãc:nOs a-Oiaem do 
Dia. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a 
palaV!a pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex• a 
palavra. -

O SR. JUTAHY Mi\GALHÃES (PSDB - BA. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, também gost.atia de fazer uma solicitação a 
V. Ex a~ Nós, os- Senadores que compomos a CPI da Evasão FiscaJ., 
suspendemos os trabafuos de boje pela manhã em razão desta ses
são extraordinária p-ara escolha de autoridades, marcando outra 
reunião às -17h, para apresentação de relatório. Se V. Ex• for con
vocar nova sessão extraordinária, peço que a mesma não -seJa oom::.
cidente com este horário, marcando~a para--as 18h30.I:Diri õu 19.6, a 
fim de podermos realizar a reunião da CPI da Evasão Fiscal às 
17b, para apresentação e votação de relatório, que tem prazo fataL 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex' será 
atendido. 

pareçam a este recinto. A_. :Persistir à falta de quorum, 
evidentemente nãç poderá haver a votação, da matéria,. que s6-pode 
ser aprovada por quorum qu~do. F~mC?S_. então, uma outm 
tentativa na pr6xiíná semana. (Pausa.) 

Persiste o nllmero de 3g Srs. SeDadores eri:J. pleriariO~ · 
Lamentavelmente, Senador Ronan Tifo, não há número. 
A Presidêricia vai deixar a votação da- matéria para a pr6:ri-

- ma semana e desde já comunica também _aos Srs. Senadores que, a 
partir da próxima terça-feira.. estejam em Brnslli'a .parii mantermos 
o número ne.cessárlO à votação desta e de oUtras matérias de inte
resse público. (Pausil.) 

Não hã quorum para debberação. Em canseqüência, ·as malé
rias cimstantes dos itens 2 a 1 o ficam com &Ia apreciação adiada. 

São ·c,s seguintes os itens cuja apreciação fic3. a,diada.: -

-2- ~ 

MENSAGEM N' 225, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumO único, do Parecer da Comissão de R~ 
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 225, de 
1994 (n' 447/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha do nome do 
Senhor JOÃO TABAJARA DE OUVEIRA, Ministro de Primeira 
Classe, da earreira-de Diplomata, para exercer a função de Embai-
xador do Brasil junto à República de Cingaptira. -
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-3-
MENSAGEMN"257,DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiscussãO, em tumo único, "do Parecer da Cómissão de Re
lações Exteri~ e Defesa Nacional sobre a ~ensa,gem, n° 257, de 
1994 (u0 527/94, na origem)~ através da qual o Ptiisideole daRe· 
pública submete à deli\><=ção do Senado o oome do Senhor JOR
GE SALTARELU JUNIOR, Minístro- de Segunda Classe, da 
C:meira de Diplomata, para exen:er a função de Embaixador do 
Brasil junto à' República do Sene&aJ. 

-4-
MENSAGEM N" 278, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em nu:no único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 278, de 
1994 (n° 643/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome da Senhora 
VERA PEJ)ROSA MARTINS DE ALMEIDA,_ Ministta de Pri- -
meira Class~ da Carreira de Diplomata, parn exercer a função de 
Embaixadora do Biasil junto ao Reino dos Países Baixos. 

-5-
MENSAGEM N" 310, DE 1994 

Escolha de Chefe de MissãÕ Diplomática 

Discussão, em mmo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensa_ge:p1 n° 310_, de 
1994 (n" 891/94, na origem), através da qual o Presidente da ~e
pública submete à delibenlção do Senado o nome do Senhor SER
GIO DAMASCENO VlEIRA, Minístro de Primeira Classe, da 
Caneira de Diplomata, para exercer a funçãO de Em""baixador do 
Bmsil junto à República da Guatemala. • 

-6-
MENSAGEM N°3ll, DE 1994 

Esrolha de Chefe de Missão Diplomáti"" 

Discussão, -ém tunio úriico: do Páricer da ComissãO de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional so]:lt;:e a Mensagem n° 311, de 
199.4 (n• 892194, na origem), através da qual o.Presideole daRe
pública submete à deliberação do Senad<> o_nome do Senhor_ CAR
LOS ALFREDO PINTO DA ~li-V A,'Ministro de Segunda Classe, 
da Caireira de Diplomata, para exexcer a funçãó de EmôaiXador do 
Brasil junto a Barbados. 

-7-

MENSAGEMN"312,DEI994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiscUssão, em tumo l.Ínico, do Parecer da ComissãO de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobxe a Mensagem n• 312, de 
1994 (n• 893!94, na origem), attavés -da qual o Presideole daRe
pública submete à (leh'beração do Senado o __ n._ome do Senhor 
CLÁUDIO MARIA HENRIQUE DO COUTO L YRA, Ministro 
de Segunda Classe, da Caxreira de Diplomata. para exercer a fun
ção de EmbaixadoF do Bxaiil junto à República Cooj)erativista da 
Guiana. 

-8-
'-rnNSAGEMN03l3,DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiSCU.Ssãb~ -em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Na..cional sobre a M~agem n° 313, de 

1994 (n• 894/94 , na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à dehberação do Senado o nome do Senhor JA
DIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Ministro de Segunda Classe da 
Caireira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Indonésia. · -

-9-

MENSAGEM NO 316, DE 1994 _ 
Esrolha de Chefe de Missão Diplomática 

Di.srossãO. em-tuino-úriico, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 316, de 
1994 (n• 908/94 , na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor RU
BENS RICUPERO, Ministro de Primeira Classe da C:meira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil juDio à 
Repíblica italiana. 

-lO-

MENSAGEM NO 345, DE 1994 
Esrolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo úníco, do Parecer da Comissão _de Re
lações ExterioreS e Defesa Nacional sobre a Mens\lgem n• 345, de 
1994 (n° 963/94, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à delibenlção do Senado o nome do Senhor AN
TONIO CARLOS OINIZ DE ANDRADA, Minístro de Primeira 
Classe da C:meira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Zimbábue. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu<;ena) - Esgbtada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oi'adores inscritos. 
__ Concedo a palavm, como Líder. pata uma breve c.oiDUD..ica

ção, ao eminente Senador Ney Maranhão. 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como Lider. Para 

um breve comnnicação. Sem revisão do orador..) - Sr. f'Iesidente, 
SI's e SIS. Senadores, lerei da tribuna do Senado carta do Dr. An
tônio E-taristo de Moraes Filho sobre a qual farei algumas conside
rações. 

Prezado José R<>berto Batochio 
Por dnas vezes foi publicada, em coluna jornalis

tici de grande respeitabilidade, a noticia de que estarl:im 
sendo mobil.izadas diversas entidades representativas da 
sociedade civil, entre elas a Ordem dos Advogados do 
Brasil, no sentido çle "conclamar a opinião póblica a par
ticipaT; como no te:nqx> do "impeachmeot" do j.Ilgamen
to do ex-Presidente Femando Collor, a realizar-se uo 
Supremo Tn'bunal Federal, provavelmente no próximo 
rilês de dezembro. Na última das notas? a colunista des
ceu a detalhes, informando que um grupo de juristas, do 
qual fariam parte "o Advogado Evanch."o Lins e Silva e o 
PresideDle do Conselho Federal da OAB, Roberto !lato
chio", estaria pliocupado com a possibilidade de absol
vição; porque "uma vit6ria de Collor desmoralizaria o 
Congresso e provocaria um conflito entre JudiciáriO e 
Legislativo". 

Como voeé beJn _,._be, eu_.!)ão poderia, na condi
ção de advogado do Sr. Fe1nando Collor, peonanecer 
~rte diante desta. grave ameaça aos direitos de cidadão 
de meu cliente, e testemunhar. passivam~te. o anuncia
do exercíciO de pressões sobre o Supremo Tnbunal Fe
deral. visando a ammcar um veredicto condenatório. 

O próprio Código de Ética de nossa profissão ob
riga-me_.. el?l siruaç.ões eXcepcionais, a vir ii público em 
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amparo da pessoa que me confiou a defesa de s~ li~
dade. Estaria traindo meu mandato se não o ÍtZesSe, 
como ora faço, através de uma carta aberta, na esteira 
das lições do mestre de todos nós, que foi Sobral Pinto. 

Por outro lado, ao invés de dirigir-me,- de foima 
protocolar ao Presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogack?s do Brasil, optei por escrever, sem maio
res formalidades, ao colega José Ba~io, com quem te
nho-o privilégio de dividir a Presidência de Honra da 
JeCém-fundada Associação Brasileira dos Advogados 
Criminalistas. 

É que não desejo envolver no episódio o nosso 
órgão de classe, pois não posso dar crédito à notícia de 
que a própria OAB, através de -seu mais elevado dirigen
te, estaria liderando o tal espúrio giupO -de presSão. 

De qualquer maneira, o mOYimento opressOr-ago
ra· articulado seria mera iepi'odução dO que-já- oCorrera -
no último trimestre de 1992, por ocasião do processo de 
im.peacbment. submetido ao julgamento do Senado Fe
deral. Naquela época, juntamente com o=- iluStre e--cOm
bativo colega José Guilherme Villela, tentamos, em vão, 
fazer prevalecer o mandamento constituciOnal que trans
fonna a Câmara Alta em verdadeira Corte âe JUstiça. ob
rigando-a _a decidir acima de compromissos 
político~partidários e a salYo de interferêD.cias-externaS. 
o que se-viu, pOrém. ã.indã--está"na. n:leniõ:D.a de todOS. 
Parcela apreciável da __ comnnidade_ empolgou as I'!J3S exi- _ 
gindo a destituiçãO' do então PresiàeD.te da RepdbiiCã-, e 
o Senado acabou se vergandp sob o peso do que seria a 
v_ontade popular. No transcUrso fulminante tto-proces:so 
de impeachment os direitoS-da defesa foram preteridos~ 
apesar dos inúteis pi-Otesto-s dos advogados. --. --- --

0 importante, conruao. é "que nacjueli época, em. 
face aa natureZa política da pena a ser aplicada, era com
preensível que o povo viesse às ruas. exerceOOo presSõ
es, e que os jornais, -também, tomãise:~ ~idO Contra o 
Sr. Femari.do Collõr, C, até, <}ue advogados, e~~os_ &? _ 
processo. tirassem proveito de uma publicidade fácil, 
para dar seus palpites alravés da Imprensa: 

Agora. porem, o quadro é de todo diferente. Em 
primeiro lugar, quanto aos advogados, os que nã<,-parli
cipam do processo estão todos eles proibidos, pelos 
mandamentos da" ética proftssional, de emitir, sequer, 
opinião sobre o mé:ritO da causa. quanto mais de integrar 
grupos de pressão sobre o Supremo Tribumll Federal. A 
única peSSoa qiie tem legitlmidade parn se pronunciar 
contra os réus é o i'rocuiador,Geral da República, Dr. 
Aristides Junqueira- que, nestã fase do ,PioCesso e até 
agora, vem mantendo ulllà circunspecção _digna dos 
maiores louvores. 

A par diss_o. nO-momento. o caso está entregue ao 
6rgão mais elevado do Poder Judiciário, que deverá pro
nunciar_ um veredicto jurídico, baseado, exclusivamente, 
na prova dos autos e na lei, inexistindo qualquer _contra
dição entre uma põssível absolvição e a cOndenação, erp. 
dezembro de 1992, emanada do Senado. A natureza po· 
lítica do processo de impeachment foi ·sustentaàa, :Coin
ardor, pelos então advogados da acusação. que se esme
raram em demonstrar que a destiUiição do Presidente da 
República não poderia ficir ria dependência da prova de 
que ele cometera um crime comum, pois bastaria a de
monstração da falta de decoro para apeá-lo do exercido 
do cargo. 

_ No pre~nte, porém, a matéria que-se discute pe
--:rante-o Supl-e(lliiTribunal F~ _cinge-se tão só à exis

tência do crime comum de conupção passiva, tendo a 
def'esa. apresentado 1oD.ga argumentação em qJJ.e demons-

. tr~ que seria absolutaiJ;lente inédita na história judiciá
ria do Brasil a condenação de_ um funcionário público, 
~que este tenha praticado, ou prometido praticar, um 
itõ de oficio em trocã de propina.. Todas as decisões co
nhecidas até hoje,~ a opilllao de todos os doutrinadores 

__ nacionais._ s~pre foram nó se~ido da indeclinabilidade 
- do referiâci ato de oficio, que inexiste no denominado 

"Caso Collor'', onde. diga-se de passagem, não foi pro
cessado um 11nico suposto conuptor. o que traduz odiosa 
discrlniinação. - · ·- -

Assim, no julgamento juiÍdico confiado à sobera-
nia_ do Supremo TribUDal, a possível absolvição do ex-' 

--Presidente estaria em perfeíta hannonia com a 
jurispiU.dência e a doutrina brasileiras, e nãO implicaria 
contradição alguma com o veredicto político do Senado 
Federal, no processo de impeachmmt, pelo qual o Sr. 
Fernando Collor está._ inemediavelmente, inabilitado, 
até o ano 2000, para o exexcicio de qualquer função pú
blica, por- forÇa de uma condenação que prevalecerá, 
mesmo -que o Pr~6t:io ~cels<;~ yenh~~ a julgar improce
~n_te_a dent:Í!lÇ~. por crime comum. _ 

DeSta forma, a supostã necessidade de _evitar a de
samtonia_ e~tre _Judiciário_ e Legislativo não -pOde serVi!
de pretexto para o exercício de pressão sobre a Justiça? 
na tentativa de mancar a condenação criminal do ex
Presidente. Aliás. nem mesmo a ABI e os 6rgã()S dã im
prensa terianl legitimidade para interferir em favor de 
um veredicto iQ.criminatório. _ · - -- - · 

Bem sabemos que são preocupantes as relações 
entre a mídia e os tribunais, a ponto de o jurista italiano 
Titta Mazzuca, em seu livro "Ana_tomia do Erro Judiciá
rio". denominarcon..'lito de poàeres a- eSte ferlômeno 11da 
maciça penetração , no mundo da justiça, da Imprensa e 
dos meios de informaÇão". - · ---

Já em 1962, Nelson Hungria. o mais respeitado 
penalista brasileiro deste século, destacava a extrema re
Jevância do problema, sublinhando que "países onde se 
respira a mais oxigeJiada atmosfera democrátiCaAiberal11

, 

como a Inglaterra e a França. editaram leis proibindo e 
punindo publicações, no curso de um processo judicial, 
que visassem a influenciar no veredicto. O recente Códi~ 
go Pe~ da França, em vigor desde 1 o de março de 
12-93~ sãncioria em seu=art. 434-f6, com prisão ã.té seis 
meses e multa de cinqüenta mil francos. o responsável 
por publicação tendente a pressionar juízes na toi:nada de 
suas decisões. Tam!Jém na Inglaterra, com base PUIU ar
tigo de 1911, é ínadm.isS~vei e denominada '1pllblicidade 
opressiva•• sobre julgadores, que está prevista em crime, 
igualme'!lc no B~·:-.-:<'~ r1 ") .:'\.!1teprojetC' & Parte EspeCial 
do C·:•dig, · ::-~,~'r:L i";~':C!lt!o cm 1987, quando e:':'l..titular 

-dP.. P_r~.~ '1$ :' :~'.\:~ 1..' • "L 1i~ú.c Paulo Bross.ürd. 
Em suma, p&ez.;.;:;.o Batochio, a pressão que se pre

tende exercer sobre o Supremo TribUnal Federal, tendo 
_-em-Vista o ''Caso COllor'', é ã.bsolulameDte intolerável. e 
estõu certó de que não contará com seu apoio; e muifo 
menos com o a:val 9a nossa OAB, sempre ciosa_ na defe
sa do EStado de Direito, do qual õ deVidC>Proc_es_so legal. 
-:0m c re.s guardo da ip.Ccpendência dos magistrados nc 
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desempenho de sua função jurlsdicioriã.L _é um dos mais cessos. não pode sofrer qualquer tipo de constrangimento para a 
importantes pilares. Na verdade, nãO reCeio que eiS Mi- sliádecisãO.Eraoqtiegostariaded.izernesteapartea V.Ex•. 
nistros da mais alta Corte dq"J;lrasil\_'_enham a se vergar - O SR. NEY MARANHÃO-- seDador JosaPbat Marinho, 
em fac~ de qualquer tipo üe coação. Através da história, V. EX•, um- dos maiores juriStas deste .PaiS; ao fa..iei' esse breve 
o Suprerilo deu_ vários teSte:p:nuibos de resistêt;tcia aos . a_parte a este humilde Senador, após ter eu lido a carta do brilhante 
poderosos, que tentaram submetê-lo aos seus caprichos. e :respeitado Advogado Evaristo de MOiaes- Filho, expressou, em 
Entretanto, não se pode ignorar que Uma absolvição do poucas palavras. a atittJde que devemos ter em rei~ a um vere
Sr. Fernando Collor poderia frustrar gravemente a opi- dilo da Suprema Corte do Bra.sj), a qual temos de respeitar, sem fa
nião pública, caso esta seja; agora." moôilizada, como na zer _ contra ela qualquer tipo de pressão, pois, caso -contrário, 
época do impeachment, no sentido de obter uma conde- amanhã isso }>õclerá voltar-se não somente contra nós. mas tam-
na.Ção. E- eSte- descrédito que ameaça o Supremo Tribo- bém contra ã nossa democracia. -
nal Federal txaduzirii perigoSõ desserviço à democracia, Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. 
num país já lãõ carenle de instituições confiáveis. O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa· 

De minha parte. posso adian_tar que continuarei Iam pela ordem. 
resistindo aos palrolhameutos. Se durante a ditadura mi· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .,. V. Ex' tem a 
litar não me intimidei, e ofereci _minha pi6pria liberdade _palavra. 
em holocausto, para não recuar no amparo~ perante os O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Pela ordem. Sem 
tribunais, dos perseguidos políticos, entre--eles os ex-Pre- revisãO do oradOr.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na reunião de 
sidentes JâniO Quadros e Jusce~ Kubitscbe!, e o~- Líderes~ ontem, chamei a atenção para um problema que está ha
tão profesSor da USP, Fernando Hem:iqueCanloso, não vendo relativamente à votação da privatizaçãO da EMBRAER. 
seria agora, por temor da impopularidade, que deixaria Vou pedir a atenção da Presidência e dos Srs. Senadores, é preciso 
de cumprir- rileu dever de advogado, e desertaria da defe- que tenhamos a compreensão clara daquilo que v_otamos. 
sa de um adversário político esmagado pelo ostracismo. Na sessão do dia 26.1094, foi discutido e_ votado o Projeto 

Receba um abraço deste seu CQIDPanbeiro na luta de Resolução n° 86/94. que aprovou o edital de alienação das açõ-
pela liberdade alheia. es ordinárias e nominativas do capilal social da EMBRAER- Em-

Antonio Evaristo de Móraes FiTho. ~ -presa Bmsileíra de Aeroroautica, de propriedade da União. 

Sr. Presidente, peço que seja transcrita, nos Anais -do Sena
do, esta carta do iluslre advogado. De minha parte, apóio as pala
vras de S. s• e tenho a certeza de que a ~-9ria da opi.Wão pt:iblica 
do Brasil ouvirá com atenção o julgamento da -Suprema Corte do 
nosso Pals. Não pode haver pressão de m3neira algUma. bs julzés 
precisam estar, no momento_ preciso, julgando de acordo com sua 
consciência e cori1 as provas dos autos. · __ 

O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex• utn aparte, 
nobre Sena_dor_ Ney_Maranhão? _ _ _ 

O SR. NEY MARANHÃO -~oUÇo o aJ>arte dO nobre Se
nador Josapbat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permita V. Ex' que, atiavés de 
seu discurso e como advogado que sou, _faça_ o devido louvor à ati
tude proÍISsiõnalmente correta de Antônio __ Evfiisto de Moraes Fi
llio~ Estranhável seria se ele não se manifestasse nos termos com 
que se manifesta nesta Casa. Fazen~. ele repete a atitude do 
pai, quando_ assum.ig a def~!i ~ um _caso também impopular no 
Rio de Janeiro. Di.rl,giu-se entãõ a Rui Barbosa, de quem era corre
ligionário da campanha civilista, e lhe pediu que proferisse a -sen
tença definitiva sobre se ele deveria aceitar ou não a causa diante 
da divergência politica com aquele que Ibe ç.edia o patrocínio. Rui 
dirigiu-lhe então_ uma: resposta que constii!,J.i hoje um documento 
s_ob o título:_ O Dever do Advogado, para dizer-fue que não devia 
tirubear, porque a política não podia intervir nõ exercício" da sua 
proflSsão. E o velh.o Evaristo de .Moraes assul;lliu a def~ dQ _ acu_:
sado. seu amigo, porém seu adversário político. Essa mesma lição 
Rui já havia dado rotes quando, no Govemo Flmiano Peixoto, as
SUIIJ.iu a defesa d~ açiversffi.rios----:e· atê âe _ipj_rDígos pessoais, que 
eram. no entanto. vítimas das arbitrariedade$ oficiais~ Eril ambas 
as opoatunidades, ô grande patrono dos adYogados brasileiros deu 
o exemplo di cOxreção e de isenção. ''Não há ninguém, pôr~ :rilliis -
odioso que seja o s~u: delito, que não deva ter ~guardado o seu 
direito de defesa." E o caso; sejam quais forem os_ erros-que haja 
cometido o ex-Presiden,te Fernando· Collor~ a Sua defesa deve ser 
amplamente assegurada e sem pressã!J', diante _do Supremo Tribu
nal Federal, que, por sua altitude, por sua isenção diante dos pro-

Após tennos dialogado muito, o Relator. Senador Ronan 
Tito, acatou 2 emendas de minha autoria. A primeira diz o seguin
te: "A partir da data do leilão, os traballiadores da empresa terão 6 
meses de garantia no emprego". E a segunda: 11Assegurar aos em

. pregados não-acionistas o direitO de eleger, pelo menos. um mem
bro titular e um suplente do Consellio de Adrillnistração". 

~ Essas sãO as redações proferidas pelo Relator, aprovadas 
pelo Plenái:io, e que conStam das notas taquigráficas, da sessão or
dinária de 26/H:V94, às pãginas 326, 327 e 328. 

Confonne consta do processado do PRS 86/94, a redação 
das emendas aprovadas têm, exatamente, o mesmo teor das notas 
taquigrálicas. 

O Diário 06cial.de 1' de nOvembro de 1994, publica a re
dação final da Resolução D.• 69/94, referel)te ao PRS 86/94 oom o 
seguinte teor. 

4° - AsSegurar aos enlpregadÕs da einpresa seis 
_!®ses de ganmtia de elllpnlgo a partir <la data do leilão
_o que seria adequadO. mas com o seguinte acréscimo: E 
na hipótese de redução do quadro de pessoal, fazer com 
que a EMBRAER patrocine, nos seis meses subseqüen
tes à sua desestatiZação, programa -de treinamento de 
mão-obm com vistas à sua absorção pelo meteado de 
trabalho. 

Ao compararmos as :redações constantes dos itens 2 e 4 aci
ma,-fica claro que- eSse acréscimo a que me referi não faz parte do 
entendimento havido entre eu próprio e o relator, nem havia sido 
votado pelo Plenãrio. -

~ Ao mencionar a hipótese de redução do quadro de pessoal a 
nova redação não afasta- e· esse é -o ·entendimento claro,_ de bom
senso - a ameaça de demiss[o desses funcionários no perle:do esti
pulado de seis meses de garantia a partir do leilão, contiariando 
aquilo que foi aprovado. 

Obviamente. gostaria de chegar a um entendimento claro, 
coriio fizelllQS naquele dia com o Senador Ronan Tito. Aliás, coit
versei com S. Ex•, que acordou em fazer uma modificação de pala
vra. de preposição, alterando de forma clara que o treinamento 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (ScÇli'o fl) S~xta-feira 25 7233 

seria :realiza.do após seis meses suóseqü~tes à sua es~tizãção.~-ou 
seja, apóS o pe-fíodo de gara:JiUã de emprego que foí aqui combina
do. 

O Senador Ronan- Tito;o que dialogoU Conifgo--respeitosa
mente, tem demonstrado alguma Preocupação a (]lEllquer modifi
cação de redação rio caso Cjue pudesse ·vn: a prejUdicar o leilão_~ 
EMBRAER. Ponderei a S. Ex a (pie, tendo falado C?Qm o Presidente 
da COmissão Naci6nal de Desestat.ização, Sr.' André Franco Mon
toro Filho, flcou tb.uito claro para opinião pública e, obviamente, 
para os potenciais interessados em _a.t!q~ as a~~ __ ~ EM
BRAER,. o que foi aprovadO pelo Seoado foi a ~tia" de ~eis ~e
ses de empregO mais a participã.Ção de representantes dos 
trabalhadores, incluindo os não-:-adoi::tistas, na direção da empresa. 

Sr. Presidente, neste momento, peço à Comissão Diretora 
que examine bem esse caso, que ~~O@_e ~-'?_Senador ~on.ã.n 
Tito e, ao se chegai à conclusão- que espero ser a que-~~ento
• venhamos todos a acordar em fazer a pequena retificação aprova-
da, para que se restabeleça o que de fato aprovamos. -

Sr. Presidente, faço essa ponderação OOllitrutivamente, para 
que a Mesa tome as devidas providências. . 

Gostaria de ressaltar a iiOpOit.ância de esta retificação ser 
votada nesta semana; portanto, hoje à tarde. Por que razão? Porque 
hoje- sabemos que há quorum, Sr. Presidente; na semana que vem 
espero que também haja- eu, pelo menos, aqui es~~ Mas'!_ lei~ 
lão de priVatizaÇão da EMBRAER será no próximo dia 7 e gosta-
ria que isso fosse decidido com muita .~areza.. . 

Nesses últimos dias ouvimos boas notícias sobre a empresa: 
o interesse das Forças Annadas dos Estados U~dos em adquirir os 
aviões da EMBRAER e praticamente o fecllamento ~e ~nf:!:atos 
nessa direção dão uma perspectiva de ânimo e de expansão ·de 
oportunidades de emprego na EMBRAER. ~ -- ~ 

A coneção do que foi aqui votado cm na~ prejudicará os 
interesses da empresa que gostariamos de pre~rvar e C?da vez 
mais fortalecer, no interesse de todos aqueles que trabalham na co
llllDlidade da EMBRAER. ~ 

Encaminho a V. ET essas obsezvações com o· conteúdo das 
notas taquigráficas e do que foi -votado, solicitando à Mesa que 
tome as providências devidas e a tempo. Acredito que isso deva 
ser decidido na tarde de hoje. ~ 

Coloco-me à disposição para colaborar com o pronto enten
dimento. 

Muito obrigado. -~ • _ _ - - ~ ___ ~ 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Ronan Tito, Relator da matéria, porque 
S. Exa, evidentemente, terá que falar a respeito do problema que 
acaba de ser abordado pelo Senador Eduaxdo Suplicy. 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para uma explicação. 
Sem reviSão do orador.) --Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
penso ~e cabe agora ler as notas taquigráficas e depois ler, afmal, 
a redação do texto que foi aprovado. -- -

Leio, ipsis Jitteris, o que consta nos An~ ~ ~~n-
, gresso: - - --- ---=- - -

O SR. RONAN TITO - Para que nãó paire dúvida do que 
foi acordado, passo a lei' o inteiro teor das emendas: 

./;. partir da data do leilão, os trabalhadores da em
presa tei-âo seis meses de ~ no emprego-: Fica ga
rantido também o crescimento do nível de emprego 
proporcional ao nível de produção-. --

Poderíamos terminar a emenda assim: 
A partir da data do leilão, os trabalhadores da em-

presa terão seiS-ri:teses de garantia nq_ emprego. --

ui uma segunda emenda, que acolho paicialmen
- te. Po&ria ser também tida como uma subemenda do 

Relator: _ _ _ 
Assegurar aos empregados não-acionistas o direi

tO de eleger pelo menos um meiillm? ti!_ular_ e '!Jm supl~~-
te do Conselho de Administração. ~ ~ 

São -estas as _duas tmXmdas que acordamos em 
"aéeitar e, a partir daí, fica liberada a !"blicação do Edi· 
tal, nos termos do processado que se encontra na Mesa. 

_ c_ Sr. Presidente, isso foi dito e é o que ficou acertado; e é q 
que a taquigrafia registtoll~ - - ·· · · -

A preocupação do Senador Eduardo Suplicy é com a garan~ 
tia de emprego imediata dos funcionários, ou seja, seis meses após 
o leilão. Com isso, concordamos. 

Neste momento, o Senador Suplicy e eu temO$. _dúvidas . 
quanto-à' red3Ção que foi dada à emenda no bojo da liberação. Não 
quero entrar em detalhes sobre o projeto, sobre o decreto legislati
vo - aliás, um decreto legislatiVo abortivo que para o bem da Se
nado seria muito melhor que o desconhecêssemos. porque se txata 
de um decreto legislativo de uma das Casas que ~cela, que mo
dillca, que suspende uma lei do Congresso Nacional sancionada 
pelo Senhor Presidente da República. ~ 

Até por espirit de corps, pata que não ficasse essa mácula 
juódica sobre os ombros do Senado, tentamos fazer uma emenda e 
estaestápiorqueosoneto. __ __ . 
. Procurei representar o direito ~.apenas de todos os brasi
leiros, mas do Tesouro NacionaL Qualquer beneficio que se dê a 
mais, tirado de uma empresa que será v~dida, signiíiCa que .esta
remos subt:l:aindo do Tesouro Nacional. E possível até que haJa al
gum interesse de alguns Par~~ntares ne!"~ ~ntido para, depois._ 
aenunciareln que Dão há recursos para a saúde, para a educação, 
e~ ~ 

Segundo entendimento. da minha assesso:ri;, a redaçãõ pu
hlicada satisfaz esse entendimento e também o que está ~ notas 
~igráficas. N"'ao entende assim, no entanto, o honrado Senador 
Eduaroo Suplicy. 

Peço, dessa forma._ que a Coniissão ~ Redação eXa.mine a 
matéria. O acordo que foi estabelecido e votado pelo Plenário ga· 
rante o emp.t"Ogo dos llabalhadores da EMBRAER por 6 meses 
após o leilão. 

Era o que tinha a dizer. _ _ _ 
MUito Obiigadõ, sr. Presidente. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pa· 

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' tem a 

palavra. ~ 
- O SR. EDUARDO SUPLICY- (PT --sp. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sl's e Sri;. Senadores, es· 
_ tou de acordo em que a Cox:oissão Diretom examine cuidadosa
mente e proponha umã solução-clar.a para a matéria, porque, no 
meu entender, da forma como está, peanite a hipótese de demissão 

da ala ''nos" ' antes dos 6 meses. A não ser que seja troca a p ~ vrn __ por 
"após". no item 04. Ou seja, fazer_~ qu_~ 3. EMBRAER ~troe-~~ 
ne, após 6 i:neseS_ Stibseqi!entes à- sua desestatização - portanto, 
após 6 meses do leilio, conforme o que foi acordado -. progmma 
de treinamento de mão-de-óbra, com vista à sua absorção pelo 
niercado de trabalho. 

-o importante é que se assegure aos empregados da empresa 
6 meSes de garantia de emprego a partir da data do leilão, confor
me foi aqui aprovado, Sr. Presidente,_~.não ~erque tenha um aper
feiçoamento da redação que dirima as dúvidas para ambos. 
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Eu g:ostiaia de escl.aroceJ; que essa xedação tein de estar-mUl
to clara: "assegurar aos empregados da empresa 6 meses de garan
tia de emprego a partir da data do leilão". Se se colocar 
isoladamente um ponto, depois se separar a parte de programa de 
treinamento, talvez se dirima a dúvida. Ou, então, substituir a pala
VIa "ap6s''por''6 ineSes''. 

Sugiro à Mesa que, na condição de Comissão de Redação, 
examine a mat~ a frm de que não pa:ire qualquer dúvida de ter 

• sido publicada uma redaçãoque não seJa eX~ente a_que foi vo
tada. inclusive com o acordo enlre as partes que aqui mais di3.loga
ram a respeito e de acordo com o interesse ~ pC!Q.ulação brasileira 
e dos trabalhadores da EMBRAER. -

Muito obrigado. 
Era o que tinha a di~r. Sr. PreSidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' enea

minbe à Mesa o pedido de informação. Segniído fomos iiúorma
dos, a Redação Final correspondeu exatamente ao que constava 
nas notas taquigráficas. Mas, diante da reclamação ae V. Ex', fare
mos um reexame pata posteriOr comu.Dk.a.Ção do resultado. 

Concedo a :eaiavra ao nobre Senador J~o~iança. 
O SR. JOAO FRANÇA (PP- RR. Pronnnc!a o seguinte 

discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o dia 25 de no-~ 
vembro de 19917 portantO há três anos, através da Lei n• 8.256, fo
ram criadas as Areas de Livre Comércio de ~ima e Bonfun, 
no Estado de Roraima. - '~ - - ~ ~ 

A iniciã.tiva fundamentou-se em estUdos feitOs nas dilas re
giOOs'limítiofes. Os estudos demonstr~-~~- __ tanto P~, 
que confma com a Venezuela, e Bonfl.Dl, na -diviSa-do Brasil cOm a 
Guiana Inglesa, possuem condições •dequadas par.. projetos de tal 
natureza. As potencialidades que apresentam, extremamente favo
ráveis ao- desenvolvimento não s6 -das regiões em s~ nias também 
ao inctemento das relações bilaterais coni os dois países viZinhos e 
com outros da América Latina e do CaiJQ.e, são- pto~e_tedoras. 
Além disso, a medida p& em prática a política de integração lati
no-.americana .. 

Roraima: tem uxóa VocaÇão :natural para o intercâmbiO cOm "·
Venemela e a Guiana Inglesa por serem este$ países mais próxi
mos do que o Centro e o Sul do Bra$_il e por serem, de longa data, 
cenário de significativa atividade comercial de fronteiras, conheci
da como 11com.ércio-fórrilÍgã ''. Por meio desse procedimento, há 
muito tempo as: populações vendem e compiam produtos eD.tre si, 
em um saudável e pacíficO clima de cemplementaridade. • 

A criação das duas áreas de livre comércio representou para 
os habitantes locais a oportunidade de aprimorar c aumentar esse 
comércio; com-a conseqUente geração de novos empregos e o 
acesso a uma maior gama de produtos ofe$dos, além de outias al-__ 
temativas econômicas absorvedoras de grande parte da mão-de-
obra disponível, cujo crescimento se intensificou com o processo 
de desa.tivação das áreas de garimpo. 

A implantação dos projetos terá custo Compatível com a 
disponibilidade de recursos do País, ~ vei que aS duas regiões~ 
especialmente a vila Pacarairilá.. pOssuein razoável_ estnttlml de ser~ 
viÇos. A adaptação da estrutura possibilitará, de imediato, a execu
ção das_ propostas, inclusive, sem provocar impacto no 

tos quilômetros em linha aérea de Manaus, a cidade brasileira mais 
ptóxima e desenvolvida, necessita de iniciativas mnltiplicadoras 
concretas, de ampla abrangência no setor energético, no setor pro
dutivo e comercial, iniciativas que desenvolvam sem agredir o 
meio ambiente. 

A instalação das áreas de Livre Comércio de Pacarairoa e 
Bo~t.m. insere-se nesse contexto. Portanto, requeiro d9 Governo 
Fader.U sna implantação imediata, a fim de não mais retaidar a 
abertura do_ caminho do desenv..olvinl,_e,nto para essa região brasilei
ra. 

Em tempos de- MERCOSUL e de propostas no sentido de 
integraçfu> dos países latino-americanos, Roraiina. teril Vocação na
tural para o inl.ereâmbio com a Venezuela e o Caribe.. A concreti
Zação formalizada e otg2:uizada desse relaciona.II!.ento dará início, 
sem dúvida nenhuxpa, a um processo de desenvolvimento susten
tado do Estado e da região. 

Era o que tiDha a solicitar, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Humberto U!_cena) ,... Çoncedo a 

palavta~ ao nobre Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Prcnnncia o segnin

te discurso.)- Sr. Presidente, Si's e Srs. Senadores, consoante pro
cedimento que me imp1s e venho -obsilvando sistematicamente, 
trago ao conbeciniento de V. Ex's informações sobre resposta ao 
Requerimerilo de Infonnação n• 162, de 1994, de minha antoria, 
dirigido ao Excelentlssimo Senhor Mimstro da Aeronántica, Bri
gadeiro-do-Ar Lélio Viana -bôbo, contendo indagações em tomO 
de disposições do Projeto de Lei da Câmara n• 55, de 1993 (N° 
457/91, na Casa de origem), que ''Disciplina o exercício da prof!S· 
são de caxr:egador de bagagens nos aeroportos e dá OblraS provi
dências". 

~ ~ Alravés do Aviso n• 025/GM-7/319, de 19 de agosto de 
1994, o Senhor Ministro da Aeronántica, transmite as respostas às 
questõeS fonnnladas, fornecidas pelos órgãos responsáveis peles 
assnntos. objeto do Requerimento, na 6rl>ita daquele Ministério, 
das_ quais passo a__d3.rconhecimento a Vossas Excelências. 

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeropoi1llária-JN. 
FRA.ERO, em Ofício n• 1409/PR (PRAl)/94, de 26 de abril de 
1994, em resposta à I' pergunta - Qual o número atual de possí
veis beneficiários do Projeto de Lei em questão? - iiúoória serem 
apenas 434 canegadores de bagagens em aeropol1os de tOdo o 
País os JIOSSiveis beneficiãrios. 

A questão n° 2- Quais o~ requisitos ileCessáíios ao- êxeréí
cio da profissão, além dequeles elencados nos incisos I, n e m do 
art. 2-0 

• que são exigências comuns a qualquer trabaThador. inde
pendente da profissão que exexça? - infonna não haverem outroi 
além dos citados.. 

O Departamento ôe A viaçãO Civil-bAC, por meio da Infor
mação n• OOJJDGAC, de 25 de abril de 1994, "'sponde às demais 
perguntas fommladas. Assim, à questão no 3 - ConSid.erapdo que 
o passageiro. pessoalmente ou com o auxílio de terceiros (acompa
nhantes, familiares ou e-gados), pode cuidar de sua bagagem 
(art. 1°, § 3<1), haveria necessidade de "canegadores de bagagens 
em aeroportos'' em número suficiente para juStiflcar a iliStitucion.a
lização de uma profiSsão especfficã?- responde: "Este DAC con-

meio-ambiente. -
Uma_ y_ez inStaladas as duas áreas de livre comércio, o Esta

do de Roraima e o País terão Corisclidados dois -~ovos pó!ç~ dç de:
senvolvimento e novos correrlores de_ a..ba§~@~to e expoitação, 
tanto ao longo do curso do Fuo_ Negro e do Rio Branco_ quanto por 
meio da BR _ _l74, intensificando a interação com os mer~s da 
Vene2llela e da região do Cã.ribe. 

- si4~ que não se justifica a institucionalização de uma profissão 
de_ ~'car:regador de bãgagens em aeroportos11

• A existência, nos 
aeroportos, de equipamentos de trarisporte para uso dos passagei' 
roi transfonn.ãiam o carregador em elemento de pouca utilidade 

Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores, a~''" dé)EstaaQ 
de Roraima, situado n_p extremo norte dQ_ Brasil, distãnte oitocen-

noS aerOportos". - -- -- -

À.4•. pergunta- Quem s~ o empregador. para os f:m.S de 
obediência ã.Q ~-_5°~ Projeto de Lei_em causa, ~tre_ outros en
cargos trabalhistas e prev~_enciários- a respoSta é_que:--"A profts
são de ca!!egador de _bagageD.S err:t aeroportos sempre foi exe!Cida 
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por trabalhadores autônomos. Estes devem atuar de acordo com 
as cletemlinações da respectiva autoridade aeroportnária, estabele
cidas nos regulamentos aeroportuários e o valor a ser ~do pe
los serviços prestados deve ser estabelecido pelo sindicã.to a que 
pertençam''. 

Em resposta à 5' questão- A implementação do disposto no 
Projeto implicará em despesas para o Tesouró Nacional? Em caso 
positivo, estão elas previstas ila Proposta Orçamentária par..-1994? 
- reitera: :'Este Departamento é conlia a aprovação do Projeto em 
questão. Por essa razão, considera ser desnecessário analisar se a 
aprovação- do mesmo implicará em despesas para o Tesouro Na
cional De qualquer forma. Dão se tem condições de re.sponder so
bre eventuais despesas que possam advir da aprovação do refendo 
Projeto, exceto se prevista na Proposta Orçamentária e que Dão se 
justificaria, porquanto tal iniciativa não seria ttaduzida em qual
quer ~ficio para o Estado ou para a A viação Civil11

• 

A 6• e última pex:gtiD1a- Tendo em vista seu envolvimento 
na execução do projeto, alravés do DepartamentO de Aeronáutica 
Civil, qual a opinião do Ministério da Aeronáutica a respeito do 
Projeto em questão?- responde: "Este Departani~nto reitera que é 
contra a aprovação do Projeto em questão, pois não há justif:teativi 
para regulamentar profissão de pequeno número de úabalhadores 
autônomos, que exercem trabalho sobre o qual ~o recai nenhuma 
especialização técnico-profiSsional. l"al iniciativa exigiria custos 
exagerados para o exercício do seu controle sem que haja beneff-
cic;o.queojustifiquem11. _ _ _ ____ ___ _ _ 

Com estas infonnações, Sr. Presidente, permita-me lembrnr 
a V. Exa que o Projeto de Lei em questão se encontra com sua tra
mitação sobreslada, em virtude do Requerimento de Jnfonnação 
de minha iniciativa. -- -- - --

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passa-se, ago

ra, à apreciação do Requerimento~ 88!194,!ido no Expediente. 
Solicito ao nobre Senador Esperidião Amfu o J)arecer da 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. · . 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR -SC. Piua emitir pare

cer.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores., o nosso parecer ao re
querlmento do nobre Senador Francisco Rollemberi; é, por todas 
as razões., favoráveL 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer é 
favorável. 

Em votação o requerlmento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pexmanecer sen-

tados. (Pausa.) - · 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica COllcedida a licença solicita-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada ~s 
havendo a tratar, a Presidência vai e_ncerrar os: trabalhOs., designan
do parn a sessão on:fulária de amanhã a seguinte-

ORDEMDODIA 

-l-

PROJETO DE:DECRETO LEGJSLA TIVO N°44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos teimes 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n• 25(}'93, na a1mara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão da Rádio Independente Lida. par.. 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada · 
na Cidede de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

· Pareceres proferldos em Plenátio, em substituição à Comis
são de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
zável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Aureo Mello, pela 
regularidede dos atas e procedimentos concernentes à proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 45,-DE 1993 

- (Incluído em Ordem do Dia nos temias 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n• 253/93, na. Clm:ua dos Deputados), que aprova. 
o at~ que ~va a concessão qutoxgada à Rádio Capinzal Ltda. 
para explorar sexviço de tadiodifusão sonora em onda média na 
C"IC!ade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário. em substituição à Comis-
são de Educação: __ 

-la pronunciamento: Relator: SeDa.dor /1mir Lando, favo
zável ao .Projeto. 

- z• pronunciamenf<l: Relator. Senador Jooas Pinheiro, pela 
regularidede dos atas e procedimentos concerileones à proposição. 

-3- -

_ PROJETO DE DECRETO LÊG!SLA TIVO N" 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, Vlli, do Regimento Jntemo) 

.Votação, éni tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 46, de 1993 (n• 24&'93, na Clm:ua dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fzatemidade 
Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia 
modulada na Cidede de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

__ Parecer._ proferido ~ Plenário. em substitQiçãO à Comissão " 
de Educação: . 

- 1° pr~nuucianiento: Relator: Senador Ál.;aro Pacheco, 
- favorável ao projeto; 

-.P pronunciamenf<l: Relator: Senador Jooas Pinheiro, pela 
regularidade dos atas e procedimentos coucementes à proposição. 

- -4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos temlos 
do art. 37S;vm, do R,egimento Interno) 

Votação, em tumo 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 Jorual do Brasil Lida. par.. 
explomr serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidede do Rio de Janeiro; Estadc- <'.o Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres proferidos em Plenario, Relatar: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: favocl.vel ao projeto; 
- 2° prõnunciam.ento: pela regularidade dos atos e proce-

~entos conc~ent.e~ à pr?P<>siçã.o. 

-5-
PRO!ETO DE DECRErd lEGISLATivO N" 49, DE 1993 

(Incluído em oraem·do Dia nos ttmnos 
do art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Votação, em tumo único; do Proje~ de Decreto Legisiativo 
n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Clm:ua dos Deputados), que aprova 
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o ato que renova a permissão da Rãdio Litmal Ltda. para explorar 
serviÇo de radiodifusão sonora em freqüência mõdulada 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 Am.ii Lando, favo
rável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atÕs e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO!'!" 50, DE 1993 

(Incluído em Ox<lomdo Dia, nõs termos 
do art.375, VI!I,doRegimento Intemo) 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Me ira Filho, em substituição à Comissão de Educaçãn. -

--10-

PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(Incluído em OrQem_do pja n~ t.eiJil9S 
do art. 375, vm, do Regimento Inte;no) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•9, de 1994 (n•30J/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova-a copCe&São Outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda. 

- para exploxar serviÇo de radiodifusão de sOns e imagens "(tele:Vi-
- são) na Cidade de S3lllalém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Dirceu Cameiro~ em subsf:itlliÇão ,à Co~são de EducaçãO: 

-11-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em ürdem do Dia nos temios 
do ait. 375, Vii.I, do Regimento lntemo) 

'Votação, em tnmo-único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 50, de 1993 (n• 277/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Co
municação Lt.da. para explorar serviço-de radiodifusão sonora· em 
onda média na Cidade de Borraz6polis, Estado do Paraná. tendo 

Parec:er favorável, -proferido em Plenáriç, Relator: Senador Votação, em nunoúnico~ do Projeto_ de Decreto Legislativo 
JosécEduardo, em substituição ã Comissão de Educação. · n• 10, de 1994 (n• 297/93, ua Câmaia dos Deputados), que aprova 

_ 
7 

_ _ _ o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thie_sen_ para 
- explorar serviço de radiodifusão sonotã e-m_ freqGência moduiãda, 

com_ tioS exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur- -
go, Estado do Rio Graiide do Sul, tendo -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nOs termoS 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação. em rumo único, do Projeio âC Decreto Legislativo 
n' 52, de 1993 (n" 246/93, na Câmaia dos Doputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outoriada à Rád.io ~de Lago 
Ltda. para explotai' serviço tle radiodifusãõ-sonora em onda média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paranã, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos-ein Plinário. em -substitui
ção ã Comissão de Educaçãn: 

-1° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão~ 
- 29 pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos CQncel;llentes_ à propo
sição. 

- -s-= 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordemdq_Dia ~os t_ei:Wps 
dO art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tnm.O tínico; do ProjetO àeDecretp Legislativo 
n• 55, de 1993 (n" 267/93, na Câmara dos De]!lltados), que aprova 
o ato que renova a concessãO outOrgada à Paquetá Eiilpreiridi:inen
tos Uda. para explorar sexviço de radiodifusão soÍl~ em -oiida 
média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favoiáve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição ã Comissão de Edueação. · · 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos temios 
do art. 375, Vlii, do Regimento Interno) 

Votação. em tumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 7. de 1994 (n• 308/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultll:r:a de Tíi:nbó llda. 
para explorar serviço de Iãdiodifusãó osól::J.o..z;a ~ on~ _média na 
Cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo -

Pareceies favotáveis, profeôdos em Plenário, em substitui
ção ã Comissão_do EduÇação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador JoãOF:rã.iiÇa, favo
rável ao projeto; 

--ZO pronunciamento: Relator. Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos at.os e procedimentos concern~ à proJX)siçã.o. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos teunos 
do art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

V Qtação. _em ~ Unico. do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• fl, de 1994 (n• 265/93:na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio 
Verdes Mares para explorar serviço de racHodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Seilador 
Dirceu Qnn~iro~ em substituição à Comissão de Educação. 

-~ :.:13-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos teunos 
do 3rt. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 12, de 1994 (n• 319/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que ootoiga permisSão à Flmdeção Cultural Cruzeiro do SUl 
para executar sei-viço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulb, tendo 

Pareceres favOráveis. proferidos em Plenário, Relator~ 
Senador Meira Filho, em substituiçãO- à- Cómissão_ de ~j.').uca-
ção: - - ~ 

-1° p~onuncia!lJento: favorável ao projeto~ 
- 2° pronunciamento: peli regularidade dos atos e proce-

dimentos conc:emenres: â proposição.· 
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-14-

PROJETO DEbECRETOÍEGISLAT!VO N' IS,DEI994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do art. 375, VTIJ, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo tínico, dO- Projeto de-Decreto Legislativo 
n• 18, de 1994 (n• 252/93, na Câmanl dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão Ou-torgada à Rádio Araguaia Ltda. 
para explorar sCIViço de radiodifusão sonorn. em ~da média na 
Cidade de Araguaína, Estado do TOcantins, tendo . _ _ 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator. Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

-15- . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos temos -
do art. 375, VTIL do Regimento Interno) 

Votação, em turno tínico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n• 254'93, .ria Câmanl dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessãO outorgada à TV Tocantins Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonom de sons_e imagens (televi
são) na Cidade de Anápolis, Estado de qoiás, teudo . 

Parecer favorável. -prOferido e:tp. Plenáriot_Re~or; Senador 
C3rlos Patrocínio, em substituição à ComiSiâO-de Educação. 

-16-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•23:DE 1994 

(Em regime ae ~_igência, nos tennos 
do art. 375, VTIL do Regimento Interno) 

Votação, em turn_o tínico. do Projeto de DecPeto Legislativo 
n• 23, de 1994 (n• 327/93, na Câmanl dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio MOJ?-~ês de 
Botelhos Ltda. para explorar SCIViço- de radiodifusão sonma em 
onda média na Cidade de Botelbos, Estado de Minas Ger.üs. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Rel.at.or: Seiiador 
Henrique Almeida. em substimição à Comissão de Educação. 

-17-

PROJETO DE DECRETO LEGISI.,A TIVO N" 24, DE 1994 

(Em regime de nlgênc~ p.os tçrmc . 
do art 375, V1IL dO-Regimento Intemo)-

Votação, em-tumo óiri~ do P.rÕjeió 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 c:!o 
V ale do Sapucaí para executar seiViçõ- de radiodifusão sonorn. em 
freqüência modulada, com fms exclusivamente educativos,_ na Ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucíd.io Portella, em substituição à ComissãO de Educação. 

-18-

PROJErO DE DE_CRETO LEGISLA UvO N" 6z. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos tennos 
do art. 375, V1IL do Regimento Intemo) 

Discussão: eni-tumo ÚlriCO, do ~let_o"_de Decreto Legislati
vo n• 62, âe- 1993 (n• 268193; na câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a conCesSão outorgada à Sociedade Rádio 
VIla Real Ltda. parn explorar servlÇo de_ radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (De
pendendo de_ parecer da Comissão de Educação.) - - -
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. '-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLÁ TIVO N" 64, DE 1993 

(Em regime de uz:gência, nos tennos 
·doar!. 375, VTIL do Regimento Interno) 

--Õhicussãõ. ~ ~~~- funoo. -do Projeto-de D~-k, Legislati
vo n• 64. de 1993 (n° 275/93, ua Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a _cOncessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Parana.ense S/A para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão) na Cidade de Londrina, Estado 

_ do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão- de Educa& 
ção.) 

.:.zo-
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVO N"69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
·doar!. 375, VTI~ do Regimento Interno) 

~ Discussão, em b.Imo_tíW.Co, do Pro]et~ <fu ~O:elo u;gislati
vo n• 69, âe 1993 (n° 313/93, ua -Câmara dos Deputados), que 

·aprova o ato que oúlollla permissão à Rádio Mariana Lida. para 
explorar serviço de :radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) · 

-~ · =z1-
-- - . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 8, DE 1W4 

- (Incluído em Ordem do Dia nos fermõs 
·do ait. 375, V1IL do Regimento Interno) 

Discussão. em turno "ÚD.ico,do Projeto de Decreto Legislati· 
vo n• 8, de 1994 (n6 303/93, na Câmara dos Depolados), que apro
va o ato que renova a pennissão outorgada à- Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Ltda. parn explorar serviço de radiodifusão _sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Paulo Afonso, Estado 
da Bahia. (Dependendo de parecer da Comissão de Educa~ 
ção.) 

-22-

PROl'ETO Dli DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE I 994 

(Incluído em oTdel:n do Dia nOs tennos 
do art 375, V1IL do Regimento Interno) 

Dís-cussão. em tumo único; do Projeto de-Decreto Legislati
vo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na Câmanl dos Deputados), que 
aprova o ato que :renova a permissão ou-torgada à Rede Nova Terra 
de Radiodifusão Ltda., atualmente denominada Rede Fê.nix de Ço· 

__ municação Ltda., paxa expiOiar serviço de radiod@iãQ sonõra em_ 
freqüência mOdUlada na Cidade de São José dos Pinhais, Esta
do do Paraná. (Qependendo de parecer da Comissão de Educa~ 
ção.) 

-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, V11L do Regimento ln temo) 

_ DiscuEião, em turno único, ·do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 21, de 1994 (n• 292/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da FM Rádio Independente 
de Arcoverde Ltda. pata explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Arcoverde, Estado de 
Pernambuco_. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu· 
cação.) 
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-24-

PROJETO DE DECRET_O LEG!S_LATJY.Q W 26, D!;; 1994 

(lncluido em OJ:dem do Dia nes tonnos 
do art. 375, vm, panígrafó único~ do Regimento Intemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto ae Decreto Legislati
vo n• 26, âe 1994 (n' 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o af:o que outOI'ga pexmissão à Rádio Campos Dourados 
FM Lida. para exploxar serviço de radioclifusão sonom em fre
qfiência modulada na Cidade de_ Medianeixa, Estado do l'aianá. 
(Dependendo de parecer da ComisSão de Educ;>Ção.)-

-25-

PROJETO DJ'i DECRETO LEGISLA TNO W 39, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos_ 
do art. 375, VllL do Regimento Irltemo) 

Discilssão, em tumo único; do. Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n' 296/93, na Cârnata dos Deputaéos), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serra Negra FM Uda. 
para explorar serviço de radiodifusãO Soiloi:a _e_m freqüência m~u~ 
!ada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gera,.is. (Dependendo-
de parecer da Coniissão de Educação.) -

-26-

PROJEI'O DE LEI DA CÂMARA N' 124, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos temos 
do art. 336, b,do Regiment() !nter_no) 

DiSCDssãõ,-em tumo único, do Projeto de Lei da Ornam n° 
124, de 1994 (rJ.' 4.672194, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre ains_titujÇão d.O~Sistema 
Nacional de Educação Tecnológica e dá outras providências. (De
pendendo de parecer da Comissão de Eà!!cação.) · 

-27-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N':Í, DE 1924-CN . 

(Em regime de urgência, JioS termos 
do art. 336, b, do R_e!9mento lnterrio) 

Discussão, em tumo único~ do Pro}eto de Resolução n° 3~- de--
1994-CN, que dispõe sobre a estrutllra administrativa da: Comissão 
Parlamentar Conjunta do MercosuL (Dependcrido de pai-ecer di 
Comissão de Constituição, Jt!Stiça e Cidad3nla-~) 

-28--

OFÍCIO N' S/72, DE 1994 

(Em regime de urgência nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Oficio n° -snz. de 1994, do Se:Db.QI Presidente do Banco 
Centtal, encaminhando ao Senado federal solic~_çãO do _Gov~o 
do Estado de S~O Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São P!lll!O- LFTP, destina
das à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendç de parecer 
da Comissão de Assuntos Econônücos.) 

-29--' ---,-~ 

PROJETO DE LEI 00 SENADO N' 27, DE 1991 
COMPLEMENTAR 

Votação, em rumo único, do-Projeto~a~~i do _SenadP_ 0° 

27, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mimsueto de 

Lavor, que regulamenta o§ 3'do art.192 da Constiruição Fedml,1 

que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos. e dá out:ràs 
_ providências, tendo 

Pai-eCer fã.vorável, proferido_ em Plenário, Relator: Senador 
Ney Manmhão, em substintição à ComisSãO de Assuntos Econô
micos. 

-30-_

REQUERIMENTO N' 484, DE 1994 

Votação, em turno úW,co, do Requerimento 0° 484, de 1994, 
do Senador Marco Maciel, sqlicitando, ~ termos _regimentais, a 
convocação do Presidente e do Secretário do Consellio Nacional 
de Segurança Alimentar (CONSEA), Dan Mauro Morelli, Bispo 
de Duque de Caxias, e Doutorrferoert de Souza (Betinho), para 
prestar, penmte o PlenáriO do Senado FederaL esclarecimentos so
bre o quadro de mçrtalidade infantil no Brasil, espeeialmente nas 
regiões mais pObres, e apresen'tar as sugeStões e medidaS que ó 6r
gão proponí ao Senhgr Presidente da República, com vistas a en. 
freiitartão grave que"stã(). - -

-31-0 -

REQ1JERJMENTO' N' 680, DE 1994 

Votação, em tumo único, do Requerimento D0 680, de 1994~ 
solicitando, n~s t~_n;no:~ do art. 336, c. do :Regimentoln~~' ur
gência para o Projetp deResolução_n• 122, de 1993, que orla a Co
missão de Ciêp._Çia e Te,cnologia. 

-32-

. REQt!ERIMENTO N~ 838, DE 1994. 

:V ot.ação, em tnmo úniCo, do Requerimento n' 838, de 1994, 
do Senador ~o Baoelar, solicitando, nõs -lermos do art. 172, L 
do Regimento Interno, a inclusão em OJ:dem do Diã-do Projeto.de 
~i ~ Câmara n° 120, de 1994. que altera dispositivos da Lei D0 

2.180, ,d0:5 ae fevereiro de 1954, que "dispõe sobre o Tribunal 
Marltimo". . . . . . . -·- -

-33-~ 

PROJETO DE LEI 00 SENADO W-160, DE 1992 

(ll?.cluí~o em Or~m_do Dia nos tennos 
do lllt. 172, r; do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n' 160, de 1992, de autoria da Se
nadora Jú.nia ~e, que submete a nomeação do Secretário da 
Receita Federai à prévia aprovação do Senado. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-34-
PROJÉTODELEIOO SENADO N' 147,DE 1993 _ 

(Incluído em Orde;m do Dia nos tennos 
do art. 172, L do Regimen:to Interno) 

~ Projeto de Lei do Senado n• 147, de 1993, de autoria do Se-, 
nador Jutahy M;igalliães, que deten:nina que os Institutos Médico
Legais comuniquem _à Fundação Centro BraSileiro para a Int'ancia 
e Adolescência as mortes violentas oconidas em criança e adoles
centes. (Depefidendo de parecer da CQmissão de Assuntos So: 
cia.is.)_ 

O SR. J.>RESIDENTE-('Flumberto Lucena)- Está encerra-
da a sessão. · 

(Levanta-se a Sessão às 12h55min.) 
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Ata da 1643 Sessão, em 24 de novembro de 19:J4 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Francisco Rviiem berg 

ÀS 14 HORAS E 30 MINI/TOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Affonso Camaxgo - Airton Oliveira- Alexandié Costa-: 

balbo da @o Região, os c.ru-ges que menciona e dá ou
- Iras providências. 

O Congresso Nacional decreta; 
Alfredo campos .... A1mir Gabriel -: -Aluízio BeUira - Amir Art. 1 o Ficam -criadoS~ no Quadro Pennane:;.te de Pessoal 
Lando - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - César Dias - da Secretaria do Tribunal Regional do Trabafr.o da 6' Região, 
Chagas Rodrigues- Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro_- I)ario ··os cargos em comissão e eretivoS COii.Stantes dos Anexos I e lly 
Pereira - Êduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Espelidião respectivamente, desta lei, a serem próvidos na fOillla da legisla-
Amin - FI3llcisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gil- ção em vigór. -- _ __ 
berto Miranda- Guilherme Palmeira- Humberto Lucena -Ira- Art. 2' Ficam transformados no Quadro Pennanente de 
puan Costa Júnior- Jacques Sllva- Jarbas Passariuho- João - Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6' 
Calmon -João França- João Rocha- Joaquim Beato- Jonas Região: __ _ _ 
Pinheiro~ Josaphat Marinho~ José Eduardo- José Fogasa- - I_ 23 (vinte e IJ:ês) cargos da categoria funcional de Exe
José Richa- José Samey- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- cutarité Judiciário, código 1RT. 6a. AJ. 027, do grupo Ativida
LavosierMaia-LevyDias-LourembergNunesRocba-Lori- desde Apoio Judiciário, código TRT. 6'. AJ. 020, com os 
vai Baptista- Lucídio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de respectivos ocupantes, em 23 (vinte e IJ:ês) cargos da categoria 
Lavor - Márcio Lacerda - Mário Covas - Marluce Pinto - funcional de Atendente Judiciário,-c6digo TRT. 6'. AJ. 025, do 
Mauricio Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Grupo Ativídades de Apoio Judiciário; c6digo 1RT. f!. AJ. 
Abrão - Nabor Júnior - Nelson Wedekin- Ney Mai3llhão - 020. · 
Odacir Soares - Pedro Simon - Rainmndo !.,ira _: Reginaldo .- n _· 42 (quarenta e dois) cargos da categoria: funcional de 
Duarte - Ronaldo Aragão - Ronau Tito - Valmir Campelo - -Agente de Portaria, código TRT. 6'. TP. 1200, do Grnpo Serviço 
Wilson Martins. de TI3l!Sporte Oficial e Portaria, código TRT. 6'. TP. !200, com os 

O sR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --A lista de pre- respectivos ocupantes, om 42 (quarenta e dois) cargos da cate
sençaacusaocomparecimenlode62Srn.Senadares. Havendonú- goria funCional de Atendenle Judiciário, c6digo TRT._6'. AJ. 
mero regimental, declaro aberta a sessão. .025, do Grupo Atividades de Apoio Judiciário, código TRT. 6'. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos: tra~_os. _ AJ._Q20.-- _ . 
O Sr. I • Secretário procedem à leitura do Expediente. Parágrafo único. Os cargos IIlmsfonnados par este artlgo 

É lido o segninte 

EXPEDIENTE 

OFíCIO 

DO !'SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

Encaminluzndo à revisão do Senado Federal autógrafos 
dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N'l.36,DE 1994 
(N° 4.80LY4, na Casa de origem) 

Cria e transforma, no Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaria do Tribuoal Regional do Tm-

setão escalonados pelas Classes e Padroes da categoria funcional 
de Ateudente Judiciário, ·observados os critérios legais e regula
mentares vigentes. 

Art._ 3° As transformações previstas no anigo anterior con
serva:tão o funcionário ·no mes:irio padrão de que seja titular ou na 
impossibilidade, situá-lo no padião inicial da categoria funcional 
de Atendente Judiciário. 

Parágrafo único. Uma vez operada a tnlnsfannação não 
acamtará, pata o ocupante do cargo, qualquer prejuizo DOS direi
tos e vantagens decorrentes de sua nova situa'~ :).. 

Art. 4' As despesas decorrentes da execução desta lei serão 
atendidas pelos recnrsos orçamentários próprios do Tn"bunal Re
gional do Tillbalho da 6' Região. 

Art. 5° Esta lei entra em vigoi' na data de sua publica
ção. 

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

de de de --199 

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA- 6• REGIÃO 

CARGOS EM COMISSÃO 

GRUPO DENOMINAÇÃO .. CÓDIGO N• DE 

'. CARGOS 
--' ' .~. . ... . ... . . 

DIREÇÃO· ·E ASSESSOR DE JUIZ . . 'TRT. 6 I -DAS'-102. 5 18 
.. -~ -.--

ASSESSORAMENTO .. ' .. (DEZOITO) 

SUPERIORES .AS~ESSOR PA·PRESIDtNCIA -TRT' 6 I -DAS-102- 5 4 (QUATRO) 
CÓDIGO.TRT.6• .. '. 

DIRETORIA GERAL ASSESSOR DA TRT.~~~DAS~l02-5 3 (TR~S) 
DAS .100 

DIRETOR DO SERVIÇO DE TRT. 6' -DA5-10l.T 1 i UM) 
'. .. 

• • r • ·RECURSOS HUMANOS_,_._.·· 
' ... ·-· .. .. 

DIRETOR DO SERVIÇO .DE TRT.6.'-DAS-1Q1.4 1 (UM) . . . .. 
ÇON'J:ROLE INTERNO 

.... .. DIRETOR .DO SERVIÇO ÓÉ TRT.ó'-DAS-101.4 L (UM) ' I 
SEGURANÇA . ' . '.' I 

DIRETOR DO .SE:Rirl:Ço. D.E TRT.6'-DAS-101.4 1 (l.iM) .. 
CONTRATOS E LICITAÇÕES -

DIRETOR DO SERVIÇO DE TRT.6°-DAS-101.4 1 (UM) 

LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
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ANEXQ II 

de de de 199 ) 

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6• REGIÃO 

CARGOS EFETIVOS 

GRiiPO CATEGORIAS CÓDIGO N• DE CLASSE 

FUNCIONAIS CARGOS PADRÃO 

ATIVIDADES DE TÉCNICO Jt1DI- TRT-6 1 -AJ-021 (NÍVEL 69 A - r a III 

APOIO JUDI- CIÁRIO SUPERIOR) (SESSENTA B - I a VI 

CIÁRIO CÓDIGO E NOVE) c - II a VI 

TRT-6 1 -AJ-020 OFICIAL DE TRT-6 1 -AJ-022 (NÍVEL 40 A- I a III 

JUSTICA SUPERIOR) (QUARENTA) B - I a VI 

AVALIADOR c - II a VI 

AjJXILIAR TRT-6 1 -AJ-023 (NÍVEL 185 (CENTO A --r a III 

JUDICIÁRIO INTERMEDIÁRIO) E OITENTA B -.I a VI 

E CINCO) 

AGENTE DE TRT-6 1 -AJ-024 (NÍVEL 12 {DOZE) A - r a III 

SEGURANCA INTERMEDIÁRIO) B - T a VI • 
JtmiCIÁRIA 

A TENDENTE TRT-6 1 -AJ-025 (NÍVEL 20 (VINTE) A - I a III 

JUDICIÁRIO INTERMEDIÁRIO) B - I a VI 

I OUTRAS ATIVI- I l<.ÉDICO- \ 'FR--'F--6~ ~NS-901 (N!VEL 1 i ' 2 [DOis) A - I a UI 
DADES DE NÍVEL Sü?ER.L:CR) 

SUPERIOR B - I a VI 
CÓDIGO c - I a VI 

TRT-6 1 -NS-900 
D - IV e v 

PSICÓLOGO TRT-6•-NS-907 (NÍVEL 2 {DOIS) A - I a III 
SuPERIOR) 

B - I a VI 

c - I a- VI 

D -- ·IV e V 
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ODONTÓLOGO TRT-6•-NS-909 (NÍVEL 2 (DOIS) A - I a III 
SUPERIOR) 

B - I a VI 

c - I a VI 

D - IV e V 

ENGENHEIRO TRT-6•-NS-916 (NÍVEL 2 {DOrS) A - I a III 
SUPERIOR) 

8 - I "- VI 

c - I a VI -
D - IV e V 

ARQUITETO TRT-6•-NS-9.17 (NÍVEL 2 {DOIS) A - I a III 
SUPERIOR) 

B - I a IV 

c - I a VI 

D - IV e V 

CONTADOR TRT-6 • -NS-924 (NÍVEL 6 {SEIS) A - I a III 
SUPERIOR) 

B - I a VI 

c - I a VI 

o - IV e V 

ASSISTENTE TRT-6'-NS-930' {N·ÍVEL 2 (DOIS) A - I a III 
SOCIAL . SUPERIOR) 

B - I a VI 

c - I a VI 

D - IV e V 

BIBLIOTECÁRIO TRT-6•.-NS-932 (NÍVEL 1 (UM) A -·I a III 
SUPERIOR) 

B - I a VI 

c - I a VI 

D - IV e V 

ENFERMEIRO. TRT-6•-NS-940 (NÍVEL 1 (UM) A - I a III 
SUPERIOR) 

B - I a VI 

c - I a VI 

D - IV e v 

OUTRAS ATIVI- AUXILIAR DE TRT-6'-NM-1001 6 {SEIS) A - I a III 

DADES Dj> NÍVEL ENFERMAGEM {NÍVEL B - I aVI 
MÉDIO · CÓDIGO INTERMEDIÁRIO) c - I a VI 

TRT-6'-NM-1000 D - I 
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AUXILIAR TRT-6•-NM-1006 6 (SEIS) c - I a II 

OPERACIONAL DE (NÍVEL AUXI- D - I a v 

SERVIÇOS LIAR) 
DIVERSOS (ÁREA 
DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇXO) 

TELEFONISTA TRT-6•-NM-1044 2 (DOIS) c - I e II 

(NÍVEL D - r:a v 
INTERMEDIÁRIO) 

AGENTE DE TRT-6•-NM-1045 a (OITO) s·- I a III 

VIGILÂNCIA - (NÍVEL c - I a VI 

INTERMEDIÁRIO) D - I a V 

ARTESANATO AR'):'ÍFIO::E o::: T!<T-6•-Art.702 2 (Dors'> A - I 

CÓDIGO MECÂNICA (NÍVEL INTER- B - I a VI 

TRT-6•-ART.700 MEDIÁRIO E c - I a VI-

AUXILIAR) D - I a v. -

c - I 

. D - IV e V 

ARTÍFICE DE TRT-6•-Art.703 2 (DOIS) A - I 

ELETRICIDADE E (NÍVEL INTER- B - I a VI 

COMUNICAçXO MEDIÁRIO E c -- I a VI 

AUXILIAR) D - II a v 

c - I . 
D - IV e v 

AR'fÍFICE DE TRT-6•-Art.704 2 (DOIS) A - I 
ARTES GRÁFICAS (NÍVEL INTER- B - I a v.:r: 

MEDIÁRIO E c - r a VI-

AUXILIAR) D - II a v 

c - I 

D - DI e v 
SERVIÇO DE MOTORISTA TRT-6•-TP-1200 20 (VINTE) A - I 
TRANS.PORTE OFICIAL (NÍVEL B - I a VI 
OFICIAL E INTERMEDIÁRIO) c - I a VI -

PORTARIA CÓDI- D - I a V 
GO 

TRT-6'-TP-1200 
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(À Comissão de Constituição,JustiÇa e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 137, DE 1994 
(N• 4-779J94, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribtmal de Contas da Uníão) 

D~ sob_re a criaçãO de cargos e funções na 
Secretaria do Tribunal de Contas da União e dá ou .. 
tras providências. 

ANEXO II 
(Art. 2•, inciso II, da Lei n•) 

TRffiUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
FUNÇÕES (X) MISSIONADAS 

Denominação ~~ Símbolo 

Secretário de Cootrole Externo 5 FC-09 

O Cpngresso NaciODal decreta: Diretor de Divisão 38 FC-08 
Art- I • Ficam criados no Quadro Próprio de Pessoal da Se. Assessor de Secretário de Controle Ex temo 10 FC-f!l 

cretaria do Tribunal de Conta.(_ da União os-seguintes cargos e fun-
ções, constantes dos Anexos I e II desta lei: Chefe de Serviço de A~stração 5 FC-07 

I- cargos de provimento efetivo, a ..rem preenchidos me- ~O~fi~!CI,.al,=de,_,Ga.,bine,.-=te'--~--~~-~-,-L.,--4!162.. . ._..L·.!:I')=Cij-06,!2_ 
diante concurso público específico: ~· · - .. -·· 

a) oem cargos ela Cale E.,.;_. Funcional de Analista de Finan-
ças e Controle Exteino; - -

b) cinqúenta cargos da Categocia Funcional de Técnico de 
Finanças e Con~ole Extemo; · -

c) quinze cargos da Categoria FunciOnifde AUxiliai-de Fi
nanças e Cootrole Externo; 

II- funções comissionadas: 
a) cinco funções de Secreiário de Controle Externo Simbo-

loFC-09; - ' 
b) triDta e oito funções de Diretor-de Divisão, Símbolo FC-08;-
c) dez funções de Assessor de Secretário de Controle Exter-

no, Símbolo FC-07; · 
d) cinco funções de Chefe de Serviço de Adminis'~"•o, 

Símbolo FC-07; . .. . -..,-

LEGISLAÇÃO CiTADA _ 

LEIN"_8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992 

· · - Dispõe sobre a Lei Orgânka do Tnlmnal de 
Contas da União_!~ oUtras providênc~ 

---·----·-··---Tírm.o!V-.----·---
Disposições Gerais e Transitórias 

~-.-i"iõ~;.;;, de ~:;--;;-~;·;;;-d;·~~-~i-
?or desta Le~_ o Tribunal encaminbará ao Congresso NaCional pro
Jeto de le1 dispondo sobre o quadro próprio de pessoal de sua 
secretaria, com observância dos princípios constitucionais perti
nentes e. especialmente, das seguintes diretrizes: _ · 

I- regime juridíco único; 
n-pre~isão das respectivas estrubiia orgânica e ~buiçõ-. 

es; 

Art. 2• O Quadro Próprio do Pessnal da Secretaria do Tri
bunal de C_on~s ~ YJ:!iã~ C9IDpreeride os cargos de piuvi.mento 
efetivO e as funções de direção, chefia e ªssessoramento, ~tidos 
os níveis de remuneração, fxxados em lei. respeitada a iniciativa 
privativa ~s tenrios do art. 73, COmbinado cOln o art. 96. inciso II. 
da Constituição Federal. ill - condicionainento~ como indispensável a Divestidura 

Art. 3° O Tnllunal de Contas da u:DiãO, nos terinos de) IDCi- em cargo ou emprego, à préVia aprovação em conCurso :Público de 
s? V doart. 110 da Lei n• 8.443, de 16 dejulhode1992, fica auro: provas ou de provas e títulos, bem como em cursos ozgatiizadosna 
nzado a estabelecer o escalonamento das funções -comissíonadãs fOJma preconizada no inciso II do ait. 88 desta. lei; · 
segundo a legislação pertinente e transfOI:IDá-las ou reclassificá-las _N- provimento dos cargos em comissão e funções de con-
em consonância com os parâmetros previstoS: !13. Lei de Diretrizes ; fiança por stmridores do_ quadro próprio de pessoal; · 
Ozçamentárias! sci:r;t a.iJniento de despesas. - -v- competência do Tribunal para. em relação aos cargos 

Art. 4° Os cargos e funções a: que se refere o.art. 1o serão emcomissãoefunçõesdecon:fiança: - -
providos de acordo com as <llsporúbilidades orçamentárias do Tri- . a) estabeleoer-lhes o escalonamento,·segundo a legislação 
bunal de Contas da União ou confO.Dlle -dispu~ a Lei de -Dirctri- pertmente; 
zesOrçam.entáriaS. - - -- -- - -- b) transformá-los ereclassificá-lõs em consonância com os 

Art- s• O Tribunal de Cootas da União baixará os atos regu- -parâmetros previstos na Lei de Direlrius Otçamentárias; 
lamentares necessários à execução desta lei. _ _ VI - fixação da respectiva remuneração, observados os li-

Art.. 6° Esta lei entia em vigor na data de sua publicação. - mites otç.amentários fixados, os níveis de remtlilelaÇão a dotados 
Art. 7° Revogam-se as disposições em contránO. : ~ o~ servidores do Pcxler Legislativo e, no que couber, os prin- · 

ClplOS reguladores do Sistema de Pessoal da UDião. 
ANEXO I 

(Art. 2•, inciso r. da Lei n• ) 
Tribunal de Contas da União 

Cargos de Provimento Efetivo 

Categoria Funcio.ilal N°de Nível 
camos 

Analista de Finanças e Contro- 100 Superior 
leExtemo m 
Técnico de Fmancas ExtemQ_ 50 Médio !I 
Amdliar de Ffuanças e Centro- 15 Lãsico I 
le Extem.o > 

Padrão 

31 a45 

16a30 

01 a 15 

··-··-··-··----···-·-··-.. -······------··-·--· 
(À Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania.) 

PROJEW"DE LEIDA CÂMARA N• 138, DE Í994 
(N• 4.772194, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 
. -

Di&J)õe sobre a traMrormação da ESC<>la Supe-
rior de Lavras em Universidade Federal de Lavras e 
dá outras providências.. 

O Congresio Nacional decreta: 
ArL 1 o Fica criada a Universidade Federal de Lavrns -

UFLA, por transformação da Escola Superior de Agricultura de 
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LaVIaS, federa!izad• pela Lei· n• 4307, de 23 de dezembro de 
1963, e tmnsfonnada em autarquia de regime especial pelo Decre
to n• 70.686. de 7 de junho de 1972, com sede e foro no Mnnicipio 
de Lavras, Estado de Minas Gerais, vinculada ao Ministério da 
Educação e de Desj,orto. 

Art. 'li' A Universidade Federal de Lavras gozanl de autono
mia didático-científica, disciplinar, admioislmtiva e de gestãO fi
nance.ü:a e patrimonial, nos tennos da Lei n° 5.540, de 28 de 
dezembro de 1968. - -

Art. 3• A Univexsidade Federal de Lavras terã por objetivo 
ministrar o ensino de graduação e pós-graduação, promOver cursos 
de extensão universitária e desenvolver a pesquisa, as ciêD.cais, aS 
lettas e as artes, podendo, também, prestar serviços técnicos espe
cializados à comunidade e a instituições públicas ou privadas. 

Art. 4° A Universidade Federnl de Lavras., obsexvado o 
prinCípiO de indissociabilidade entre ensino. pesquisa e extensão, 
oiganizaxá -sua estrutura ê- fõrina de funcionamento nos termos 
desta lei, de sua Estrutura Regimental, de seu Regimento Geral e 
das nonnas legais pertinentes. . 

Parágrafo ónico. Enquanto não forem aprovãdo.S a ~stnittu:i
Regimental e o Regimento Geia!, na forma prevista na legislação, 
a Universidade Federal de Lavras serã regida pelo Regimento da 
Escola Superior de Agricultura de Lavras, no que couber, e pela 
legislação federal de ensino. 

Art. 5° Passam a integrar a Universidade Federal de Lavras, 
sem solução de continDidàde, independentemente de qualquer for
malidade, as unidades e respectivos cursos, de todos os níveis, 
atuabnente ministrados pela Escola Superior de Agricultura de La
VIaS. incluindo-se o curso de Direito, com ênfase à legislação e po
lítica agiárias. 

Parágrafo único. Os alunos regulatm.ente matriculados noS 
cursos ora transferidos pessam igUalmente a intes= o corpo· dis
cente da Universidade Federal de Lavras. independentemente de 
adaptação on qualquer outra exigência formal. 
. Art. 6° Ficam transferidos para a Universidade Federal de 
Lavras todos os setVidores pertencentes ao Quadro de PessC>_?]. da 
Escola Superior de Agricultura de Lavras, com os respectivos car
gos efetivos, mantidos todos os direitos e vantagens legalmente 
adquiridos e atuaintente percebidos. 

Art. 7" Ficam transferidos pera a Universidade Federal de 
Lávras nove Cargos de Direção (CD), sendo um CD-2; um cp-3; 
e sete CD-4, bem como 41 funções Gratíficadas (FG), sendo 26 
FG-1; nove FG-4; uma FG-6; e cinco FG-7, pertencentes à estrutu
Ia de cmgos em comissão e funções de conflança da Escola Supe
rior de Agricultura de Lavns, na foxma do Anexo I desta lei. 

Art. go Ficam criados, na Universidade Federal de Lavras, 
trêo cargos de direção (CD), sendo um Cd-1 e dois CD-3, bem 
como seis Funções Gratificadas (FG), sendo tres FG-5 e três FG-6, -
por transformação de cinco Cargos de Direção, Código CD-4 e de 
cinco Funções Gratificadas (FG), sendo qualro FG-1 e uma FG-7 
pertencentes à Escola Superior de Agricultura de Lavras, na forma 
do Anexo H desta leL 

Art. 9° Ficam criados os Cargos de Reitor e Vice-Reitór da 
Universidade Federal de Lavras. 

Art. 10. Ficam extintos oS cargoS de Diretor e Vice--Diretor 
da Escola Superior de Agricultura de Lavras. 

Art. 11. O Quadro de Cargos em Comissão e Funções de 
Confiança da UniveiSidade Federal de Lavras passa a ser o cons
tante do Anexo m desta lei. 

§ I • A Presidência do Conselho Universitário serã extm:ida 
pelo Reitor da Universidade Federal de Lavras. 

§ ?-• A Estrutura Regimental da Universidade Federal de 
Lavras disporá sobre a fonna de escolha e o rilandato do ReitOr, 
bem como sobre a composiçãO e as competências do Conselho 
Universitário, de acordo com a legislação pertinente. 

§ 3° O Vice-Reitor, D.omeado de acordo com a legislação 
pertinente, substituirá o Reitor em suas faltas Ou i.m.pe<limentos leM · 
gãis e/ou temporários. 

Art. 13. O patrimônio da Universidade Federal de Lavras 
será constifuído: 

I- pelos bens e direitos que integram o patrimôbíó da Esco
la Superior de Agricultura de Lavras, os quais ficam automat
iCamente- transferidos. sem :reservas oU condições. à Universidade 
Federal de Lavras; 

n- pelos bens e direitOs que a 'universidade vier a adquirir; 
m- pelas doações ou legados que receber; 
IV - por inCOipOrações que resultem de serviços realizados 

pela Universidade. 
§ 1° Os a tos a que se refere este artigo compreetideriio o 

tombamento, a avaliação e todos os que se relacionarem com a inM 
tegração dos bens e cli:reitos enumerados nos incisos I e a IV deste 
artigo, ao patrim.ônio da Universidade Federal de. Lavias, sem 
ônus para esta, mediante escritura pública.. 

§ 2• Os bens e direitos da Universidade Federal de Lavras 
serão utilizados ou aplicadOs. exclusivamente, parn. a consecução 
de seus objetivos. não po:dendo ser alienados a não ser nos casos e ~ 
condições pennitidos em lei. 

Art. 14. Os recursos financeiros da Universidade Federal de 
-Lavras serão provenientes de: 

_ _ I- dotação que lhe for anualmente consignada "" Orçamen
toda União; 

II- dotações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser fei
tos ou coneedidos pela União, Estados e Mnnicl_pios oo por quaisquer 
entidades. públ.icas pu privadas; 

m - remuneração por serviços prestados a entidades públicas 
oo particulares, mediante aco<dos, convênios oo COil!l2tos especifJCOS; 

IV - taxas. anuidades e _emolumentos que forem cobr.a.dos 
pela prestação de serviços educaci<m.ais, com observância da legis-
lação pertinente; _ __ _ _ _ 

y_,__ resultado de operações de _crédito e juros bancários, nos 
termos da lei; 

VI- receitas eventua.i.S; -
vn - saldo de exercícios anteriores. 
Art. 15. Fica o· Poder EXecutivo autDtiUdo a praticar os 

atos e a adotar as medidas que se fJ..Zerem necesSárias à efefivaÇão 
do disposto nesta lei. 

Art. 16. As dotações orça.mentáiias "D.eCessáiias aOatendi
me:ilto dos_ encargos deconente& da aplicaçãO desta lei correrão à 
conta do orçamento aprovado para a Escola Supetiot de Agricultu
ra de Lavras, no presente exen::ício. 

Art. 17. Enquanto não se efetivar a implantação da estrutura - - · 
orgaDizacioual da Univexsidade, na fcama de sua Estrutura Regi
mental e do seu Regimento Geral. os cargos de Reitor e de Vice
Reitor sexão providos. pro tempore, pelo Ministro de Estado da 
Educação e do Desportu. 

An. 18. O Ministério da Educação e do Desporto, no prazo 
de 180 dias da publicação destaleL tomará as proVI<Iênclitsneces
s.lrias pera a elaboração da Estrutura Regimental e do Regimento 
Geral da UniveiSidade Federal de Lavras, a serem aprovados pela Art. 12. A admioistração superior da Universidade Federal 

de La VIaS ser.í exercida pelo Reitor e pelo Conselho Universitário, 
no âmbito das respectivas competências, a serem defmldas na Es
trutura Regimental e no Regime_nto Gera4 

- instância Pr6Jiria, na forma da legislação pertinente. 
Art.l9.Esta lei enlla em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20. Revogam-se-se as disposiçõeS: em contrârio. 
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Anexo I 

Quadro Distributivo dos Cargos de Direção (CD) e das Funções 

Gratificadas (-FG) pertencentes à Escola Superior de Aqricul tu.

ra de Lavras, transferidos para a Universidade Federal de 

Lavras. 

CÓDIGO - CD/FG QUANTIDADE 

. CD-2 . . .. 1 

CD-3 . - -- ' ..... 1 

CD-4 . 7 

SUBTOTAL ( 1) 9 

FG-1 
. - ... 26 

FG-4 9 

FG-6 -· .. -

1 

FG-7 5 

SUBTOTAL '( 2) 41 

TOTAL GERAL ( 1+2) \ 50 -

\ . 
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Anexo II 

Quadro Distributivo dos Cargos de Direção (CD) e das Funções 

Gratificadas (FG) criados para a Universidade Federal de 

Lavras, por transformação dos cargos e funções pertencentes à 

Escola Superior de Agricultura de Lavras. 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA UNIVERSIDADE FEDERAL DE. LAVRAS 

DE LAVRAS (cargos/ funções criados) 

(cargos/funções transformados) 

CÓDIGO - CD/FG QUANTIDADE CÓDIGO - CD/FG QUANTIDADE 

. 
CD-4 5 CD-1 1 

CD-3 2 

SUBTOTAL ( 1) 5 SUBTOTAL (1) 3 

FG-1 4 FG-5 3 

FG-7 1 FG-6 - 3 

SUBTOTAL ( 2) 5 SUBTOTAL ( 2) 6 

TOTAL GERAL (1+2) 10 TOTAL GERAL (1+2) 9 
. 
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Anexo III 

Quadro Distributivo dos Cargos de Diração (CD) a das Funções 

Gratificadas (FG) da Universidade Federal de Lavras. 

CÓDIGO - CD/FG QUANTIDADE 

CD-1. 1 
-

CD-2 1 

CD-3 3 

CD-4 7 

-
SUBTOTAL (1) 12 

FG-1 26 

FG-4 9 
. -

FG-5 :3 

FG-6 4 

FG-7 5 

SUBTOTAL (2) 47 

TOTAL GERAL (1+2) 59 
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Anexo IV 

Quadro Comparativo de Custos da Universidade Federal de 

Lavras. 

SITUAÇAO ATUAL SITUAçAO PROPOSTA 

Cód. Quant. VALOR VALOR Cód. Quant. VALOR VALOR 

CD/FG UNITÁRIO TOTAL CD/FG UNITARIO TOTAL 

(R$) (R$) (R$ l (R$) 

CD-1 -- -- -- CD-1 1 1.615,11 l. 615, 11 

CD-2 1 1.498,33 1.498,33 CD-2 1 1.498,33 1.498,33 

CD-3 1 1.299,19 1.299, 19 CD-3 3 1.299,19 3.897,57 

CD-4 12 774,94 9.299, 28 CD-4 7 774,94 5.424,58 

SUB- 14 -- 12.096,80 SUB- 12_ -- 12.435,59 

TOTAL TOTAL 

(1) . ( 1) 

FG-1 30 162,95 4.888,50 FG-1 26 162, 95 4.236,70 

FG-4 9 84,34 759,06 FG-4 9 84,34 759,06 

FG-5 -- -- -- FG-5 3 64,87 194,61 

FG-6 1 48,06 48,06 FG-6 4 48,06 192,24 . 
FG-7 6" 35,59 213,54 FG-7. 5 35,59-- 177,95 

SUB- 46 -- 5.909,16 SUB- 47 -- s.56D,5o 

TOTAL TOTAL 

(2) ( 2) 

TOTAL 60 -- 18.005,96 TOTAL 59 -- 17.996,15 

GERAL GERAL 

(1+2) ( 1+2) 
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MENSAGEM W 825, DE 13 DE OU'IUBRO DE 1994 

DO PODER EXECUTIVO 
-_ 9. Oferecendo aprÕxima~en~ 150 vagas a.n.U~. -os cur

sos de meslrado apresentam um fluxo normal de 550 matiiculas 
Senhores Membros do Congresso Nacional, em sua totalidade. 
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto à 10. Por sua vez, a Escola Superior de Agricultura de Lavras 

elevada deliberação de Vossas Excelências. acon:ipanhado de Ex- -~~. atu~ente, çom an::sos de AgronoDlia!Fitotecnia, Solos e 
posição de Motivos do Senhor Ministro Cle EStado da Educação e Nulrição de Plantas e Ciências dos Alimentos em oívCI de doutora-
do Desporto, o- texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a lrans- do, estando prevista a criação de mais quab:o cu.r.;os ness~ nível 
formação da Escola Superior de Agricultura de Lavras eni Univer- em futuro--próximo: Geriética e Melbora.niento de Plantas, Fisiolo-
sidade Federal de Lavras e dá outras providências". gia Vegetal, Fitossaí!idade e EngenhaJ:ia. A previsão de m3tncula 

Brasflia,!3dêoutubrode !!194.-liamarFnuíro. regular nos cursos de doutorado é·de 25 vagas anuais, devendo 
0/!P - EXPOSTÇÃO DE MOTIVOS N" 214, DE 23 DÊ atingir nos próxiinos anos mais de 150 alÜnos nesses cursos. 

SE'IEMBRO DE 1994; DO SENHOR MiNIStRO DE ES't ADO - 11. Os cursos de pós-graduaçiio da Escola Superior de Agri-
DA EDU<CAÇÃO E lJObESPORTO . . - - cultura de La v= obtivernm pela CAPES, em suas õ!timas avalia-

Excelentissinio Senhor Presidente da República, ções, conceito A (62;5%) e Conceito B (37 ,5%). 
Submeto à consideração de Vossa Exoelência o anexo An- · 12. Dessa forma, a Escola Superior de Agricultura de La-

teprojeto de Lei e Anexos I e TI que cria a Universidade Federal de vras _oferecerá cerca de 3.500 matrículas, ·ou seja, 700 vagas na 
Lavras-UFLA,portransfoimaçãodaEscolaSuperiordeAgricul~ pós-graduação (mestrado/doutorado) e 2.800 nos cursos de gra-
tura de Lavras- ESAL. duação. _ _ _ _ _ 

2. A Esoola Superior de Agricultura de Lav=, instituição 13. As atividedes de extensão, coordenadax pela Coordena-
de Ensino Superior 1solada, foi criada em !908, federalizada pela · doria de Extensão e as de pesquisa, ooOOlenadas pela Coordenado
Lei n• 4307, de 23 de dezembro de 1963, e transformacli em au- ria de Pesquisa, têm ultrapassado, na sua efetividade, os limites 
tarquia de regime especial pelo. Decreto 0 o 70.686, de 7 de junhO restritos e técnicOs de ciências agrárias. - ~ -
de 1972. - - - _ - 14. Os setores de serviços, assistência e atendimentos, exis-

3. Desde sua fundação, até 1975,. a Escola Superior de Agri- tentes desde a sua fundação, encontram-se-se em processo de am-
cultura de Lavras manteve somente o curso de Agronomia. pliação' --

4. A partir daquele ano, foram criados os cursos de Enge- 15._lnicialmente predominantes na assessoria técnica, esses 
nharia Agrioola, Zootecnia, Tecnologia Agronômica em Adminis- setores, hoje, apresentam:se oom laiga atiVidade laboratorial, em 
trnção Rural e Engenharia Florestal o curso supetior de todos os ramos: usina e beneficiamento de sementes; produção 
Tecnologia Agronõmica em Administração Rural foi plenificado animal e vegetal (desenvolvimento de matrizes e novas tecnolo
em Curso de Administração de Empresas Rurais e CooperittiVis- - gias); desenvolvimento de novos processos na área de administra-
mo, em 1992- ção e computaçãO em -estreita integraçã"o Com a tiãliâade; e um 

5. Por último, foram criados os cuxsoS de bicenciatura em novo pólo de assistência e atendimento às áreas rurais na área -de 
Ciências AgrãriliS e o -de Medicina Veterinária e se enconlJ:im em educação. - . -
fase de montage!ll os prooessos de criação dos cu!Sos de Biologia 16. A Escola Superior de Agricultura de LavtaS é hoje, en
(bacharelado e licenciatura), Engenharia de Alimentos (bacharela- fim.· uma instituição que não se limita áo· ensiiló ae gmtluação e 
do) e de Química (bacharelado e lioenciatuia). _ pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), pois tem 

6. A Escola Superior de Ágricultura de Lav= sémp.-0 man- sua identidade maroada, também. pela pesquisa e ex~. 
teve uma oferta sigoifiCativli de vagas nos seus cursos. As 20 va- - 17. Considerando o panorama naciOnal. no que diz respeito 
gas anuais iniciais do curso ·de Agronomia atiilgfuun, em !975, às Instituições Federais de Ensino Superior especializaâas, a Esoo-
150 vagas anuaiS e, a partir de 1982, 200 vagas anuais. Os rnrsOs . la Sllperior de Agricultura de Lavms tem-se destacado no ensino e 
de EngeDharia Agricola e Zootecnia Ofereciam 50 Vagas anuãis, 0 " na Pesquisa em-pfalicanlenté todos os Setores em -que-a tua. colo
de Adntinistração Rural (Cuno Superior de Tecnologia Agronô- _oando-se, par vezes, ao nível de muitas UDiversidedes. Na área de 
mica em Administração Rural), 30 vagas e o de Engenharia "Fio- - Ciências Agrárias, a Escoh se ooloca à liente de· quase todas as 
restai., 20 vagas anuã.is. Com a criaçko dos cursos de Licenci.a.ttlia úniversidades, excluindo-se aquelas que, por sua natureza ou op-
em Ciências Agrárias e de Medicina Veterinária. ficaram assiin ção", atuam preponderantemente nessa á:rea. 
defmidax as vagas anuais: Agronomia, 160; Engeribaria Agrícola, --18. A Lei n• 5.540; de 28 de lli>vêtóbro de 1968, qlie ''fiXa 
40; Zootecnia, 40; Engenharia Florestal, 40; Lloenciatura em Ciên- nOIIDaS de organização e· funcionamento do ensino superior e sua 
cias Agzárias, 40, e Medicina Veterinária, 40, perfâzeiido-um tOtal articulação OOm -a CScola média, e dá outras providências", deter~ 
de 400 vagaS ã.nlfa.is. mina, de fonna expressa, no seu -m zo, que "O ensiD.o superior 

7. Considerando a duração dos cursos, há um fluxo normal será ministrado em universidade, e excepcionalmente, em estabe--
de oerca de 2.000 alunos de graduação rui Esoola Superior de Iecimentos isolados, organizados como instituições de direito pó
Agricultura de Lavras. Com a implantação- dos novos cursos atin· blico ou privado", o·que toma claro o desejo do legislador elll_que 
gir·se-á um total apioxinia.clO de 2.8bq alunOs, -o qUe ç{;n:eSpOOCieiá õ ensinO supef.iOr seja ministrado Por universidades. · . 
a 20.000 alunos/disciplinas/ano. - 19. Com efeitO, Senhor Presidente, a mesma Lei n• 

8. A pós-graduação na Escola Superior de Agricultura de 5.54CV68,erii seil art. 8°, reeomenda que os estabelecimentos isola- -
Lavras teve início já no ano de 1975. coni curSós em iúvel de me,s.. dos de ensino superior se irieotporem a universidades- QU se con
trado em Agronomia/Fitotecnia. Hoje. a EscOla corlti Com-Cuisós. gi'eguem com- outros estabelecimentos isolados da mesma -
de mestrado em Fitotecnia, Fitossanidade, Ciências dos Alimentos, localidade ou de localidade próxima, para constituírem federações 
Solos e Nutrição de Plantas, Genética e Melhoramento de Plantas, de esoolas. 
Adntinistração Rural, Fisiologia Vegetal, Engenharia Agrioola, 20. No caso da Escola Superior de Agricultura de Lavras, a 
ZootecniaeEngenhariaFlorestal. proposta deparou-se oorn problemas, até oerto ponto intransponí

veis, seja a -nível de administJ:ação, como de polítiCa e, ainda, de 
formação cultural, o que inviabiliza a idéia de incorporar-se a 
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qualquer das UDiven;idades Federais do Estado de Minas Gerais Agricultura de LaVIaS se coloca entre as primeiras instituições na
ou congregar-se a _outros estabe;lecimentos isolados d_e ensino su- _ cío:oais em produção cie:irtffica. Esclareça-se, desde logo., que a Es-
perior, seja pela distância que os separ.>, seja. scbretudo, pela prni. cola tem se destacado não apenas em relação à quantidade das 
ca afmidade entre eles. pesquisas realizadas, mas principalmente pela sua importância,. 

21. Assim,- desconsideradas as possibilidades apresentadas originalidade e inovação, como atestam as obras e os relat6rios de 
pelo art. 8• da Lei n• 5540/68, a análise da quc:Stão terá de ser feita pesquisas publicados pela instituição; de gr.mde sigriificação e 
em conformidade com o art. 11, que disciplina a organização de contn"buição para o desenvolvimento científiCo e tecnológico do 
universidades. O referido_ dispositivo estabel~ cano requisitos Pais. - - --
essenciais de organização de universidades, a racionalidade, a or- 31. Essas mesmas pesquisas têm sido as responsãveís pela 
ganicidade.,. a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. e a -um- - J>rojeção da Escola SUperior ·de Agricultura de Lavras em nível na
versidade de campo. assegurada pelo cultivo das áreas ciorial e intemacionai. principalmente em relação aos Estados Uni
fundamenrais do conhecimento humano. dos da América. Holanda, Inglaterra, França e Alemanha A 

22. No nlvel organizacional a Esoola Superiór de Agricul- constante presença de pesquisadores da Escola naqueles países e o 
rura de Lavras já detém uma estruturit. semelliante a çle _U:Wã._ UnrVer- intetcâ:fubio contínuO de informações -e experiêitcias desenvolvido 
sidade de pequeno porte, tendo como cm:acteriStica a leveza tem permitido atingir I3pidamente os níveis desejados em dilereii-_ 
instituciOnal,administrativae-defuncionamento. -- --- --- te$_~-_ --- · _ 

23. Como uma das caract.erlsticas de estmblração e orga.ni- 32.. O relacioriameJito da Escola SuperiOr de Agricultura de 
zação de universidade, a Universalidade de campo já vem, de há Lavras com as instituições de ensioo superior do Pafs-tem-oOOtri
mnito, sendo atendida pela Escola Superior de AgticulbJra de La- do, invariavelmente, no nível das diversas atividades de ensino, 
vxas pelo cultivo das áreas fundamentais dos conhecimentOs- hu- · · pesquisa e extensãõ·, com maior ênfase nas atividades de pesquisa. 
manos, por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão, O i:ni.efuâfu.Oio entre elãs é continuo e deverá se cOnsolidar ainda 
desenvolvidas. sistematicamerite pelos seus Departanientos. mais cOm a sua tnmsfonnação em Universidade. 

24. A atual dimensão-da Escola Superior de Agricultura de 33. As atividades de extensão da Escola Superior de Agri-
Lavras a obriga a atuar em difeierites-cinlpoS do sãOer e da ativi- cultura de_ Lavras, com ablação preponderante na á.l:ea das ciências 
dade humana, embora tenha, e ~ente manterá; o seu -eiXO agrárias, estão seinpre voltadas ao_ atendirilento da região de sua 
principal de atuação na área das ciências a~. ?Pria rural, ~tor mtluência, tendo em vista a grande preocupação naciõnal com o 
primário de produção e áreas correlatas. d.SeilvOlvúneniD das áreas de produção, especialmente a do setor 

25. Esse conjunto âe ati~ <le ensioo, pesquisa e de exten- agropecuârio. 
são é desenvolvido pela Escola Superior de Agricultura de Lavras nos - 34. AtU.alD".rente a extensão univeri>itárià na EsCo1a. Superiqr 
cm:ros de graduação e pós-graduação tinto em Dível de especializa- de Agricullllra de Lavras é desenvolvida scb diveroas f"""""'~-de 
ção~ comO em-Illvel de mesuado e doutorado, com:Pfeendqxio, ·esies ativiOaàeS- de atehdimeniO assistericiais e de serviços mediante a
últimos, dez CUISOS em nível de mestrado; três cursos em riível de realização-de cursos, seininários, encontros, exposições, congres
cloulolado. dos quais óifb são -credenciados, quatro são antóri:zados e sos, estágios para alunos e produtores, atividades artisticas, espor
um encontJ:a-se em fase de credenciamento, -o que demonstra o alto tivas e culturais, bem como de serviços laboratoriais, médicos, 
índice de atividade educacional e científica qUe v-em sendo obtido por odontol6gicOS: e de comunicação. por- meio de programas em tele
aq'.Iela instituiçãO de ensino superior. ~ - -- -~- - -- ViSãó;rliai6 e atuaçãolia rádio FM da institilição, além de diversas 

26~ O grau--de excelência nas atividades de ensino (fonna- publicações de trabalhos técnicos de inter.esse de alunos, professo
ção de recursos humanos) e pesquisa na área de ciências agrãriãs, res, pTodutore:s e da comunidade em geral. 
bem como nas de extensão que lhe são inerentes, revela-se. de um 35. .. Os Cursos de extenSão da Escola têm ateOOido anual
lado, pela titulaçãO de seu-corpo docente, aru.almente com_l86 pro- mente cetea de 1.800_ interessados; os eventos diversos. voltados 
fessores, dos quais 81 são _doutores, noventa mestres, sete e_specia- às áreas de sua atuação, envolVem, aproxima~enle.. a participa
listas. e apenas oito são graduados. o- que, em temios perCentuaiS ção e o atendimento de 90.000 pessoas. Já o atendhnento em setVi
corresponde a 44% doutores, 45% mestres, e cinco pOr Cento CSI)e- ços-laboratoriais tem superado a marca dos 3lXl.OOO por ano •. 
cialistas, e somente seis por cento graduados, -dados esses que indi- 36. Integrain, também,. a relação de atividades de extensão 
cam um íOOice de qualificação "dos mãis elevados do País. aquelas desenvolvidas com a preocupação de atender a setores da 

27. A Escola Superior de Agricultura de Lavras recebe, por px6pria Escola. mas que acabam por servir à própria extensão. O 
cvncurso vestibular, candidatos de nove Estados da Federação e Núcleo de Apoio Didátieo Pedagógico, por exemplo, cnja fmalida
do DiStrito- Federal e de aproximadamente 170 municípios~ A ori- de primeira é atender aos diVersos setores da E-scola. tem.. produzi
gero. da demanda concentra-se no sul de Minas e norte e noroeste do acervo _fotográfico (330QI3no) e de imagens (vídeos- 8/ano) 
de São Paulo. para cursos e palestras. O número de empréstimos de vídeos tem 

28. Na pós-graduação hã demanda de candidatos de quase crescido a cada ano, incluindo-se, entre os interessados, as Escolas 
todos os Estados da Federação e do Distrito Federal. Esses cun;os ~ de Ensino FundameD!al e Médio. 
têm atendido, principalmente, candidatos vinculados a instituições - 37. Poi- sua vez, o Museu Bi Moreira tem se tomado um 
de ensino (pllblicas e privadas), embora haja candidatos sem vin- crescente pólo de atividades didático/pedagógicas com presença 
culação com essas entidades e candidatos recém-gi'aduados. cada vez maior de estudantes e de escolas com vistas à ampliação 

29. No i:D.omento atual, a Escola Superior de Agricultura de do conhecim.entc da realidade local e regional. EJ::n suas exposiçõ
Lavras é detentora de produção -científica. em todós os níveis de e_s temporárias e permanentes, vale ressaltar, contou Ii.o ano passa-
sua atuação. A g:Ial.lde maioria dessa produção científica, como do"cÕmapresençademaisde 12.000pessoas. -
não poderia deixar de ser, refere-se direta.mente a aspectos tecno- 38. Alguns laboratórios já assumem, em diferentes casos, o 
lógicos das ciências agriíiiaS, relativos à agricultura e â pecuária,- Pa.QÇi -de Inuseus e mostras, como tem ocorrido, por exemplo, com 
com destaque para a adminiStiação e o desenvÕlvimeDio rural_ os laboratórios de mineralogia, de sementes e de Zoologia. A Esta-

30. Levando-se em consideração o número de pesquisas ção l'vleteorológica também é hoje um pólo de estudos e visitas por 
realizadas e o número de docentes existentes, a Es_cola Superior de parte da população em geral. 
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39. A Escola Superior de Agrirukura de Lavras, nesse con- posta. de criação de Univemidade Federal de Lavras portransfor-
texto. tcmou-se uma foote de conhecimento para a comunidade lo-- mação da Escola Superior de Agricultura de Lavras. que ora sub
cal e regional, consolidando~se como uma en_tidade de e:~~ tensão. meto à Sllperior-apreciação de Vossa Excelência. constituí medida 

40. Como se pode-obseriai-, Senh6r Piesidenle, a Escola correta e desejável. 
Superior de Agricukma de Lavras é uma instituição que delém um . _ Respei!Osamenle, Murilio de A veDar Hingel, Ministro de 
alto padriio de qualidade de ensino, significativa piodução de pes- Estado da Educação e do Desporto. 
quisa científica e atuante presença em extêriSão nas sUas diversas .. 
acepções. Desse modo, a presença de uma univetsidade federal na · A~OA EXPOSIÇÃOpE MOTIVOS_OO -
região sul de Minas, uma das regiões mais promissoras do Eslado MINJS'IERIO DA EDUCAÇAO E OODESPORTO 
de Minas Gerais e do Brnsil, será de grande significação para 0 N"214, DE 23 DESEI'EMBRO DE 1994 
País. · . . I. S'mtese do problema ou da situação que redoma providên-

41. A tr.msformação da Escola Superior de Agricultura de elas: 
LavtaS em Universidade apresenta-se hoje como um imperativo a) transformar a Escola Superior de Agriculnua de Lavras-
para adequar a sua amai condição à realidade já consagrada. ESAL, feder.úizada pela Lei n" 4307, de 23 de dezembro de 1963 

42. Nesse sentido, a Universidade Federal de Lavras, a ser e transformada em autarquia de regime especial pelo Decreto n" 
criada por transformação da Escola Superior de Agricultura de La- .10.686, de 7 de junho de 1972, na Univetsidade Federal de Lavras 
vras, nos termos do Anteprojeto de Lei anexo, estar.\ preparada - UFLA. tc>mando-se por base que a Escola: 
para ser uma universidade com coocenlr.tção de estudos na área de _ 1 .. _se constitui em uma ~tituição de eil.&ú::Lo Superior isola
ciências agrárias-~ voffada à foimação de Iecursos humanos alta- da, voltada pãrn. a prestação de serviços à comunidade ao ensiilo e 
mente qualific2dos e à produção científica e_ teCnológiCâ. · à pesquisa. 

43. o princípiO-da atividade Oo saDer, norteã.dor e fmmador _ ~possui um nívef de excelência C?ODJ.PaiiVei com QS de ou-
do espírito que preside a universidade em todO o niundO, não so- tras instituições de -ensino SDperior do País. 
fretá qualquer gravame com a criação da Universidade Federal de 3. delémuma estrumra organizacional semelhante a de uma 
Lavras. A instituição a sei- criada OOD.ti:Ou3I.'á -com ãs áreas de ro- Y_niversidade F~ quer na área administrativa, "quei na área di-
nbecimento necessárias ao atendimento do princíPio acinla mciica- dático-cientítica. · 
do, e isto, mun processo natura! na medida em que não baverá 4. atende ao disposto no artigo 11 da Lei n" 5.540, de 28 de 
necessidade de criação de novos cursos ~justificar o S!ll'~- novembro de 1968, que trata da organização das universidades, já 
to da nova universidade. que descartadas as possibilidades suscitadas pelo artigo godo mes-

44. O ensino passou a ser um dos tres pilares do modelo mo-diploma legal, em face de problemas de ordem adminiSt:rnliva, 
univmitãrio brasileiro e nãO o único, sendo os outros dOiS, a pes- i>olítiOO e-cu~ benl co~ à (iistâlicJa de:? l~ção_que SePara 
quisa: e a extensão. A EsCola Superior de AgricUltura de Lavras, a Escola das Universidades Federais e dos estabelecimentos isola
arualmente, mantém ensino, pesquisa e eXtensão nas áreas -dO co- dos eXistentes no Estado de Minas Ger.ús e à fu.existência de almi
nhecimento assumidas como fundamentais para a CQnStituição de dades entre as ações desenvolvidas pela Escola e aqueles 
lllliversidade, além de outras exigidas para o pleno desempenho de estabelecimentos de ensino superior. 
suas atividades-flm. - 2. Soluções e proVidências c::ootidas no ato normativo ou na 

45. A pesquisa e a extensão ieipondem, em grande-parle: medida proposta: 
como já demonstrado anteriotmenle, pela articulação com a comn- _a) criar a_ Univetsidade Federal de LaVJ:aS _- UFLA por 
nidade e caracterizam mais e mais a univ=alidade de atuação da- transfonnação da Escola Superior de Agriculmra de Lavrns, fede-
quela instituição de Ensino Superior. - ·· · · miizada pela Lei n" 4.307, de-23 de dezembro de 1963, e tiansfoi-- · 

46. A criação de Universidade Federal de Lavras por !Ians- mada em autarquia de regime especial pelo DecretO n" 70.686, de 
formação da Escola Superior de Agriculmra de Lavrns, impli.cad, 7 de junho de 1962, vinculada ao Minislério da Educação e do 
indubitavelmente, a consolidação, aproljmdamento e expansão da Desporto. 
sua atuação em nível local e regional. além _de propiciar maior arti- h) garantir- à UFLA a autonOmia didático-científica., disci
culaçãó com instibliçôes públicis e privadas. ~a na esfera -muni-· pliDai:, "admiriíStraiiva, financeira e patrimonial peculiar às-Univer
cipal, estadual e fedexal como também, com entidades sidades Federais; 
intemacionais em que a nomencl.atum ''uillVetiidade'r é cl Cansa: c) estabelecer o patrimôniO e oS reCUiSOs fmanceiros para a 
grada para denominação de instimiçõCs do porte da Escola Supe- UFLA; · · · 
rior de Agriculmra de Lavrns. d) garantir a permanência do atual COipo doceme, das uni-

47. Infonno a Vossa Excelência que o presente Anteprojeto dades existentes e da continuidade dos cursos ablalmente ministxa-
de Lei não implicará aUlilento de despesas, uma vez que- os recur- dos; -
sos orçamentários, destinados à manutenção e __ ao desenvolvimento e) criar o Conselho Universitário a exemplo das estnituras 
das atividades da Universidade Federal de Lavras, COireiiio à conta das demais Universidades Federais; 
do orçamento aprovado para a Escola Superior de Agricuhura de · f) transferir para a UFLA 9 Calgos de Direção (CD) perten
Lavras, no presente exercíCfo, e a despesa d.ecoxrente da nova es- centes à EScola Superior de Agricultura de Lavras, sendo um CD
trutura organizacioual da Universidade será compensada com a a!- 1; um CD-3 e sete CD-4 e 46 Funções Gratificadas, sendo trinta 
teração do "Quadro J)emonstrativo dos Cargos e Funções de FG-1;noveFG-4;umFG-6eseisFG-7; · 
Confiança", constante do Anexo I ao Anteprojeti> de Lei - - . - I!) lr.inliformar 5 Ca!gos de Direção (CD-4), pertencentes ao 

48. Assim, tanto do. ponto de vista da qualidadC do ensinO~ -quadro de cargos em Comissão e funções de confiança da Escola 
alvo maior da ação do Govemo de Vossa Excelência - quanto sob Superior de Agricultura de Lavras, em quatro Cargos de DireçãO, 
o aspecto de dispêndios fmanceiros, com oanmeiitO do -ciOSempe:- - seooo um CD-! e dois CD-3 e em sete Funções Gratificadas , sen
Dho das atividades_de ensino, pesquisa e extensão, fru_to da autono- do um FG-1; três FG-5 e três FG-6, pala ateiiê:er à-estrufiiia orga:... 
mia didático-<:ieiliífica, administrativa e de gestãO fman.ceila e nizaciõiial da UniVersidade Federal de Lavras; 
patrimonial de que são detentoras as UD.i.verSidades, a presente pro:.-
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h) fixar o Quadro Distnõutivo e de Custos dos Cargos em 
ComisSão e Funções de Confiança da Universidade Federal de La
vtas, na fonna dos Anexos I e ll ao Anteprojeto de Lei. 

i) criar o Quadro de Pessoal da VFLA pela tr.msfetência dos 
servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Escola Superior de 
Agricultura de Lavras~ juntamente com seus respectivos cargos 
efetivos para a Universidade Fedetal de Lavras, com a garantia da 
manutenção de todos os direitos e vaiJ.tagens percebidos pelos ze.. 
feridos setvidores. --

j) extinguir os cru:gos de Diretor e Vice-Diretor da Escola 
Superior· de Agricultura de Lavras e criar os cargos de Reitor e 
Vice-Reitor para a Universidade Federal de Lavras. -
3. Alterativas existentes às medidas ou a tos propostos: 

Inexistente. 
4. Custos: 

a) as despesas decorrentes da implantaçlio da prop()Sta Cbr-
rerão à conta dos recursos orçamentários destinados à manutenção 
e ao -desenvolvimento & Escola. Superior de Agricultura de La-
~ no presente exerCício. - -

b) a criação dos Cargos de Direção (CD) c das Funções 
Gratificadas (FG) paxa atender a nova esttutura organizacional da 
UFLA é compeusada pela transformação de cinco Cargos de Dire
ção CD-4 e de cinco Funções Gratificadas, sendo quatro FG-1 e 
um FG-7 pertencentes à Escola Superior de Agrieultura de Lavras, 
confOIIIle Anexo n ao Anteprojeto de Lei 

c) não bã pois; euSíos a córisideru: 
S. Razões que justificam a urgência: 

Não se aplica. 
6. Impacto sobre o meio ambiente: 

Não :se aplica. 
7. Síntese do parecer do órgão jurídico: 

A tr.msfonnação da Escola Superior de Agricultura de La
vras paxa Universidade Federal de Lavras atende, em eslrita fideli
darle, as normas e preceitos estabelecidos no Ordenamento 
Jurídico vigor.inte. - -

LEGTSIAÇÃO CJTADA 

LEI N" 4307 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1963 

Federaliza a Escola Superior de Agricultora de 
Lavras (ESAL) e dá outras providências. 

O Presidente da Réf'lblica 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: _ __ - -
Art. 1 o É o Poder Executivo autorizado a federalizar a Esco

la Superior de Agricultura de Lavras (ESAL), no Município de La-
vras, no Estado de Minas Gerais. ~· · · 

Art. Z' A União assumirá a responsabilidade da Unidade es
colar referida no artigo anterior, incorpOruido ao seu patrimônio, 
mediante acordo, todos os seus bens, ou parte deles. livres e deR 
sembaraçados, que atualmente integram o palrimôriio daquele es
tabelecimento escolar de propriedade do Instituto Gammom. 

Art. 3• O -Minislério da Edocaçãcr e Cultura nomeará uma 
Comissão de represeirtãnteS aa- União para, no prazo de _60 (ses
senta) dias, contados da data da publicação, desta IOi. realizar-o 
acoroo referido no artigo anterior com O proprietáiio da Escola Su-
perior de Agricultura de Lavras. _ __ _ _ 

Art. 4° Fica a União igualmente responsáVel pela 'll13D.l1ten
ção da Escola e provimento de seu pessOOI em cru:gos fedetais, de
vendo contar em favor deste e para todos os efeitos à tempO de 
serViço anteri01Dlente preStado à Escola, de~ que deyidamente 
comprovado pelos meios legais competentes. 

Art. 5° A tnm.sferência torDar-se-á efetiva ~e escritura 
pública da qual constaião a descriçãO e avaliaÇãO dos bens arrola
dos e a relação dos seMdores a serem a]i'oVeitadOs após regislro 
do Tribunal de Contas da União. 

.An. 6° Passaní a ~grar o patrimônio da EscOla a Subesta
ção ExperimeDlal de Lavras, do Cenlro Nacicinal de EnsiDo e Pes
quisas Agronomicas- OOm t<Xio aceiVo que integra o seu 
palrimônio, bem com6 o Cenlro de Treinamento de Tratoristas da 

-Superintendência de EnsinO Agrícola e VeterináriO.- -· 
Art. 7• A ES<:ola Superior de Agricultura de LavtaS ficará 

SUbordinada à Diretoria do Eusino Superior do Ministi!rio da Edu
cação e Cultura. 

- Art. s• Ficam criados no Quadro -do Pessoal, Parte Perma
nente do Minislério da Educação e Cultuia; 

I cargo isolado de Dii:etór;padriio 6-C; 
- 20 cru:gos de Catedráticos; 
- 2 cargos de Assistente de Ensino Superior. nivell7 

1 SecretáriO, função gratificada; 
I Cbefe de Portaria. função gratificada cada._. 
§ 1° Eca o Poder &ecutivo autcâudo a lnclair ~ Quadro de PCSSOII do 

Ministério-da Ed\leaÇk)_e Cul~ o núlricm de cmgos.~ ~ç:6e& gmtifi.cadas necessá
rios ao erKtuadram:nto do pc:ssoal qac._~ adn:itido, pn:ste seniço à Esco
la 

§ 2• Na criação dos cru:gos e no enquadramento do pessoal. 
setão obServadas ~ nomenclaturas -e dexõai( ri.~ C$ta.belecidas 
pela Lei número 3.780, de -12 de julbo de !960, e os níveis -de 
vencimentos conStantes da Lei n° 3.826. de 23 -de nOvembro de 
1962. 

§ 3• Dentro de 120 (oento e. vinte} dias, contados da vigén
cia desta lei, o Poder Executivo· SUbmeterá ao Congresso Nacional 
as tabelas e a relação nominal do pessoal aproveitado nas fonnas 
dos§§ 1° e 2° deste artigo. 

Art. 9° Para o cumprimento do disposto nesta lei, é autori
zada a abertura, pelo Ministério da Educação e O.ltura do crédito 
especial de C!$100.000.000,00 (ceDi nillhões de cruzeiros), paxa a 
Escola Superior de Agricultura _ <le Lavras, sende 
C!$40.000.000,00 (quarenta milhões de Cruzeiros) paxa pessoal e 
C!$60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) para instalaçõ
es.. manutenção e encargos diversos. 

Art. 10. Anualmente, pelo prazo de 4 (qua1ro) anos, a União 
incluirá no seu Orçamento a começar em 1963? a veiba de 
C!$80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) paxa a construção 
dos edificios e equipamentoS da Escola.. 

Aro. 11. No prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publi
cação da presente !e~ a Congregação da Escola 5ubmetelá o Proje
to de seu Regimento ao Ministério da Educação e O.ltura. 

Parágrafo único. Até a aproVação do Regimento, a Escola 
Superior de Agricultura de Lavras, reger-se-á pelo Regimento da 
Escola Nacional de Agronomia no que couber. 

An. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçãO, 
revogadas as disposições em contrário. - - -

Brasllia, 23 de dezembro de 1963; 142° da lndependéneia e 
75• da República.- JOÃO GOULART - Ney Neves Gaivão -
Júlio Furquim Sambaquy. 

DECRETO N" 70.686, DE 7 DE JUNHO DE 1972 

Transforma em autarquias os estabelecimentoS 
isolados de ensino superior que meoclona. 

O Presidente da- República. no uso da alnbuição que lbe 
confere o artigo 81, itens IDe V, da Coustituição, deoreta: 

Art. 1° São transf011lli.t.dos em autaxquias de regime especia..l. 
nos termos do artigo 4° da Lei n° 5540, de 28 de novembro de 
1968? os seguintes estabelecimentos isolados de ensino superior: 
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a) raculdade de Ciências Agmrias do Pam; 
b) Escola FedeJ:al de Engenharia de Itaj:Iilá; 
c) Escola Superior de Agricultura de Lavms; 
d) Escola de Fannácia e OdÔnrologia de Alfenas; 
e)Faculdade de Odolltologia de Diamantina; e 
I) Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. 
Alt- 2° lnC01p011lDl-se ao pstrimônio das autarquias de que 

trata o artigo anterior oS bens móveis e imóveis_af'etados a seus 
seiViços integrantes dos xespectivos acervos atuais. 

§ 1• A incoxporação dos beos moveis far-se-á mediante ter
mo a ser lsvrado no competeote órgão do Serviço do Patrimônio 
da União. 

§ 2° Dispoião as novas autarquias de um fundo especial de . 
natureza contábil, na fo~ e condição mencii:lnlldas no artigo _15 
do Decreton•66.967; de27 de julho del970-

Art. 3° o pessoal técnicO e achn.inistrativo em exercício na. 
data da publicação deste Decreto, nos estabelecimentos menciona~ 
dos no artigo 1•, terá prefetência à lotação no Quadro de PessoaJ a 
ser fiXado para cada autarquia, efetuando-se a .Ua redistribuição, 
com os respectivos cargos na forma do § 2" do artigo 99 do Decre
to-Lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, ná redação dada pelo 
Decreto-Lei n•900,de 29 de se.embro de 1969: 

Art. 4° As autarquias de que trata este Decreto providencia
Ião no prnzo de 120 (cento e vinte) dias, a remessa ao Omselho 
FedeJ:al de Educação dos respectivos regimeiltos adaptados ao re
gime an'.úquioo, bem como elaborarão' os seus Quadros de Pes
soal oovido o Departamento Administmtivo do Pessoal Civil 
(DASP), psra aprovação pelo Presidente da República. 

Art. 5°_Este _Decreto entrará em vigor-zm data de sua publi
cação. reVogadas as -disposições em contrário. 

Brasília, 7 de junho de 197215!0 dalndependência e 8!0 da 
República. EMÍLIO G. MÊDICI..: Antônio Delfim Netto -Jar· 
bas G. Passarinho. . -

LEIN" 5.540 DE 28 DE.NOVEMBRO DE 1968 

Fixa normas de organização e funcionamento 
do rurso superior e sua articulação coui a escola mé
dia, e dá outras providências. 

O Presidente da República _ _ . _ 
Faço saber que o Collgmsso Nacional decreta e eu s~ciono 

a seguinte Lei: · -·- -· - - ·- · 

CAPiTuLo i: 
Do Ensino Superior 

Art. 1 o O Ensino SuperiOC tem por o~jetivo a pesqUisa,. o de
senvolvimento das Ciências, letras e artes e a foxmação de proflS-
sionais de nível universitário. -

Art. 2° O -ensinO-superior indissociável da pesquisa será mi
nistrado em universidades e, excepcionalmente em estabelecimen
tos isolados, oraganizados como instituições de direito público ou 
privado. . - . 

Art. 3° As univemâades gozarãO de autonomia didátic:O:, 
científica disciplinar adnúnist.rativa e fmanceira qÚe será exelcida 
na forma da lei e dos seus estatUtos. 

§ ! 0 Vetado 
a) Vetado 
b) Vetado 
c) Vetado 
d)Vetado 
e) Vetado 
I) Vetado 
g) Vetado 

§2°Vetado 
a) Vetado 
b)Vetado 
c) Vetado 
d)Vetado 
e) Vetado 
I) Vetado 
§3°Vetado 
a) Vetado 
b) Vetado 
c) Vetado 
d)Vetado 
§4"Vetado 
Art. 4° As universidades e os estabelecimentos de ensino 

superior isolados constituir-se-ão. ·quando oficiais ein autalquiis 
de regime especial oo em fundações de direito público e quando 
particulares, sob a fOillla de fundações ou associações. 

Panigrnfo único. O regime especial previsto obedecení às 
J>eculiaridades indicadas nesta lei inclusive quãiitÕ -ia pessoal do
cente de nível superior~ ao-qual não_~ apliça o disposto no art. 35 
doDecreto:-lei nY.mero 81, de21 de dezembro de 196().--

- Art. 5° A mganiza_ção e o funcionam~nto das univetsidades 
setão disciplinados em estatutos e em regimentos das unidad.es que 
as ronstitu~ os quais serão submetidos à aprovação do Coilsellio 
de Educação competente. : 

P:arágtafo único. A aprovação dos regimei:ttos_ das ~nidades 
universitárias passará à coinpetência dá UniVersidade quando esta 
disposer de Regimento Geral aprovado na forma deste artigo. 

Art. 6° A organização e o funcioDâriiento- dOS ~stabeleci
mentos isolados de ensino superior serão disciplinados em regi
mentos, cuja aprovação deverá 'ser submetida ao- Conselho de 
educação competente. 

Art. 7° As· universidades organizar-se-ão diretamente ou 
mediante a reunião de estabel~~tos já reconhecidos, send_o no 
primeiro- caSO, sUjeitas à aUtOrizaçãO e reconhecimentO e, no se
gundo apenas o reconhecimento. 

Art. 8° Os estabelecimentos isolados de ensino superior de
verão sempre qUe possível incoxpoiar-se a universidades ou con
gregar-se com estabelecimentos isolados da mesma localidade ou 
de localidades próximas, constituindo, neste último caso, federaçõ
eS de-escolas xegidas por uma administração sUperior e com regi
mento unificidO- qoe filei permita adotar critério COmUns -de 
organização e funcionamento. _ 

Pamgrafo único. Os progxamas de fmanciamento dó ensino 
superior considerarão o disposto neste artigo. 

A.t. 9•Vetado . . _ . 
Alt. 10 O Ministério da Educação e Cultura mediante pro

posta do Conselho Federal de edu;;ação f.Xam os distritos geo-edu
cacionais psra aglutinação, em ilmversidades ou federação de 
escolas, dos_ êstabelecimentos isolados de ensino superior existen
tes no País. 

Parágrafo único. Para efe~ do disposto neste ~_go. s~ li~_ 
vre à a,s~ de iilstituiçõe_s oficiais oU particulares de_ ensino 
'sllpeliõl' na meslna. entidade de nível universitário ou fedci-ação: 

Art. 11 A,s universidades organizar-se-ão com as seguintes 
caracterlsticas: 

a) unidade de pslrimônio e administmção; 
b) estrutuia orgânica com _base em departamentos reunidos 

ou não em unidades mais amplas; 
--- cfunidade de funções de ensino e pesquisa, vedada. a dupli

caçãó de meiDs para fms idênticoS Ou equivalentes; 
d) racionalidade de organização, com plena utilização dos 

rectliSOS materiais e humanos; 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO' CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Sexta-feira 25 7255 

e) univemlidade de campo, pelo cultivo das áreas funda- N -O Diretor de unidade universitária oo estabelecimento 
mentais dos conhecimentos humanos, esb.Jdados em si mesmos cu isolado, quando oficial, será escolhido conforme estabelecimento 
em razão de ulteriOres aplicações e de uma ou mais áreas técnicO- pelO respectivo sistema de ensino salvo nos casos pawistos do § 1 o 
profissionais; - deste artigo. - ·· · -

f) flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às clife- § 1 o Os._Reitores, VJ.Ce-Reitores;. DiiétOres C Vice-Diretores 
renças individuais dos alunos, às peculiaridades regionais e às pos- das instituições de eDSino superior, mantidas pela Uirlão, salvo o 
sibilidades de combinação dos collhecimentbs para novos CUISOS e disposto no § 3• desle artigo, sedo indicados em listas de seiS JID-

prograqmas de pesquisa; - mes pelos respectivos colegiados e ncmeados pelo Presidente da 
g) Vetado Replblica. 
Art. 12 Vetado. § ZO Seiii de quatro anos o mandato dos Reitores, V=-Rei-
§ 1 o Vetado tores. Diretores e VJ.Ce-Diretores. vedado o exercício de dois man-
§ 2° vetado dates coosecutivos. 
§ 3• O departamento será a menor frnção da eStiuiUia unive- § 3• Vetado 

sitária-j;>ara todos os efeitos de organização admin:istrastriva, didá- § 4• Ao Reitor e ao Diretar caberá zelar pela manutenção da 
ti~ientífica e de distriboição de pessoal, e compreenderá ordem e disciplina oo âmbito de suas atribuições, respondendo por 
disciplinas afms. ' , ,abuso ou omissão. 

Art. 13 Na administração superior- da universidade haverá Art. 17 Nas universidades e nos estabelecimentos isolados 
órgãos centrais de supervisão do ensino e da pesquisa, com atii- - -_de ensino superior podemo ser ministrados as seguintes modalida.
buições deliberativas dos quais devem participar docentes dos vá- desde cursos: 
rios setoris bãsico e de fonua.ção profissiOnaL a) de graduação, abertos à matácU.la de candidatos que ha-

§ 1 o A universidade poderá também criar órgãoS setoriais, jam coilcluído o ciclo colegial ou equivalente e tenham sido classi
com fimções deliberativas e exea:~tivas, destinados a coordenar ficados em concw:so vestibular, - -- -
unidades afms para integração de suas atividades. b) de pós-graduação, abertos à matdcula de candidatos di-

§ ZOA coordenação didática de cada CUISO f!Cal'á a cargo de plomados emCUISOde graduaçãoquepreecham as condiçõespres
um colegiado, constituído de representantes das unidades que par- critas em cada caso; 
ticipem do respectivo ensino. · - -- - c) de e...pecialização e aperfeiçoamento, abertos à matricula 

Art. 14 na forma do respectivo estatuto ou regimerito o ar _ de cilldidat:Os ----aiplomaCl.os em CUISOS de graduação ou que apresen
legiado a que esteja afeta a administração superior da universidade tem títulos equivalentes; 
ou estabelecimento- isOlado_ incluirá entre seus r;nembrps CODl ~i- · d) de extensão e outros abert.Qs a can:di~ ~ satisfaçam 
to a voz e voto, representantes originários de atividades. categorias os requiSitos exigidos. 
ou órgãos distintbs de modo que não subsista, ~ssariame11,te a Art. 18 Além dos CUISOS coaespo!ldentes a profiSSÕes regu-
prepoodetfulcia de professores classificados em determinado DlveL bielaS em lei as wiiversiilaâes e os estioolecimentbs isolados pode-

Parãgrafo único. Nos órgãos a qUe se- refeye este artigo, ha- Ião organizar outros pa1<1. atender às exigências de sua 
verá, obrigatoriamente, representantes da comunidade, incluindo progrunação específica e fazer face a peculiaridades do mercado 
as classes produtoras. de trabalho regionaL 

Art. 15 Em cada universidade sob fonna de autarquia espe' Art.l9 Vetado. 
cia1 ou estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela Art. 20 As universidades e os estabelecimentos isolados de 
Uirlão, haverá um Conselho de Curadores, ao qual caberá a flSCali- ensino superior estenderiio às comunidades sob forma de cursos e 
zação econômico.financeinl." -serviÇos eSpeciais, as atividades de ensino e os resultados da pes-

Parágrafo único. Faráo parte do, Conselho de Cuxadores, na quisa que lhes são inerentes. 
proporção de um terço deste, elementos esttanhos ao cotpO docen- Art. 21 O concurso vestibular, referido na letra a do art. 17, 
te e ao- discente da universidade ou estabelecimento isolado, entre abnmgerá os conhecimentos comuns às diversas f0l"'D8S de educa
os quais representantes da Indústrià, devendo o respectivo estatuto ção -do segundo_ gran sem ultrapassar este n!ve! de oomplexidade 
ou regimento dispor sobre sua escolha, mandato e atribuições na para avaliar a foxma.ção recebida pelos candidatos e sua aptidão in-
esfera de sua competência. - telectual para estudos superiores. 

Art. 16 A nomeação ae ReitOres e Vice.Reitores de univer- Parágrafo único. Dentro do prazo de três anos a contar da 
sidades e Diretor4es e Vice-Diretóres-de unidades universitárias vigência desta lei,. o concurso vestibular será idêDticO, -em seu cori~ 
ou estabelecimentos isolados far-se-á com observância dos seguin- teúdo, paxa todos os cursos oil áreas de conhecimentos afiils, e uili-
tes principias: -- -- ___ - ::_____ . ficado em sua execução na mesma uniVersidade ou federação de 

I - O Reitor e o Vice-Reitor da universidade oficial serão escolas ou no mesmo estabelecimento isolado de organização plu
nomeados pelo respectivo Governo e escolhidos de listas de no- riparticular de acordo com os estatutos e regimentos. 
mes indicados pelo Conselho Universitário ou colegiado equiva- · Art. 22 Vetado. 
lente. a) Vetado; 

II- Quando, na administração superior utriversiiliia, bou- b) Vetado; 
ver órgão deliberativo para as atividades de ensino e pesqujsa, c) Vetado. 
principalmentge.se constituídO de elementos escolhidos pelos De- - Art. 23 Os CUISOS proflSsionais poderão, segundo a área 
partamentos. a lista a que se refere o item anterior será organizada abrangida apresentar modalidades diferentes quanto ao número e à 
em reuirlão conjunta desse órgão e do Conselho Universitário ou duração a fun de correponder às condições do men:ado de traba-
colegia.do equivalente. lbo, -- - - -

ID- O Reitor e o Diretor de universidade, unidade universi- § 1 o Serão organizados cursos profissionais de c:u.rta dum-
rária ori estabelecimento isolado, de caráter particular. serão esco- ção, déstinados a-proporcionar habitações intermediárias de grau 
lliidos na forma dos respectivos estatutos e regimentos. superior. -- -- - · · 
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§ zo Os eStãtutoS--e regimentos disc{plinado o aProveita- Por ou~ causas ~xcepcionais, independentes da vontade do cor-
menta dos estudos dos ciclos básicos e profissiõhais iilcln~~e: os _ po discente. . _ . 
de curta duração. eritre si e em outros cursos.-- -- _ _ __ _ Art,.-30 A formação de professores par:a o ensino de segun-

Art. 24 o Conselho Fedexal de Educação conceituaiá os do gnw de. disciplinas gernis ou técnfcas, beo:n como o imiParo de 
cw:sos de pós-graudção e baixará nonnas gerais para ma organiza- . especialistas destinados ao trabalho de planejamento, snpeiVis!o, 
ção. dependendo sua validade, no território naciona4 de os estudos administração~ inspeçãõ -e oileD.ta:çãO nO âmbito de escolas e ~ 
neles realizados terem os cursos respectivos, credenciados por mas escolares, far-se-á em-nível superior. 
aquele órgão. - § I o A formação dos professoreS ti eSpecialistas previstos 

Parágrafo único. Vetado _ _ _ _ _ _ neste artigo realizar-se-á nas universidades mediante a cooperação 
Art. 25 Os cursos de especialização.- aperfeiçoamentO. ex- das unidadeS iesponsáveis pelos estudos incluídos nos cun:ículos 

tensão e outros serão ministrados de aCordo cOm os planos ttaça- dos cursos respectivos. . 
dos e aprovados pelas universidades e pelos estabelecimentos § zo A formação a que se refere este artigo Jxxiení concen-
isolados. trar-se em iin:i s6 estabelecimento _isolado ou resultar da coopeta-

Art. 26 o CODselhoFidera! de E<hleação fiX:ici o eurriculo -çãó de vários devendo na segunda- hipótese, obedecer à 
mínimo e a duração mínima dos CUISos superiores con-esJX>ndentes coordenação que assegure a unidade dos estUdos na fcxma regi
a proflssõe.s reguladas em lei e de outros nõ!.Cessários ao desenvol-~ mental. 
vimento nacional. 

Art. 27 {)s diplomas expedidos por universidade f~ ou 
estadual nas condições do art. 15 da lei n° 4.024 de 20 de dezeriJ.. 
bro de 1961, com:spondentes a cursos reconhecidos pelo Conse
lho Federal de Educação,. bem como os de CUISOS credenciados de 
pós-graduação serno registrildos na própria universidade importan
do em capacitação pai:a o exercício profisSional na área abrangida 
pelo respectiv_o cuniculo. com validade em todo o tenitório nacio-. 
ual. 

§ 1 o O Ministério da Educação ê Cultura designaiá as uni
versidades federais que deverão proceder ao regis-tro de diplomas 
correspondentes aos cursos referidos neste artigo expedidos por 
universidades particulares ou por estabelecimen~s isolados de en
sino superior,. importando o registro em idênticos direitos. 

§zoNas unidades da Federação em que haja universidade 
estadual nas condições referidas neste artigo os diplomas corres
pondentes aos mesmos cursos. expedidos por estabelecimentos 
isolados e ensino superior mantidos pelo Estado serão registrados 
nessa Universidade. 

Art. 28 Vetado 
§ I 0 VetadO . . - - -
§ zo Entre os periodos letivos regulares confonne dispo

nham os estatutos e regimentos sedo executados progrnmas de en
sÍilo e pesquisa que assegurem o funcio~to contínuo das 
instituições de ensino superior. -

Art. 29 Será obrigatória, no e~ino superior a fteqüência de 
professores e alunos, bem como a execução integral dos progra-
mas de ensino. _ . 

§ 1 o Na forma dos estatutos e regimentos, será passível de 
sanção disciplinar o_ professor (pie, sem motivo aceito como justo 
pelo órgão competente deixar de cumprir programa a seu cazgo ou 
horário de trabalho a que esteja obrigado, importando a reincidên
cia nas faltas previstas neste artigo em mõtivo bastante para exo
neração ou dispensa, caracterizando.se o _caso como de abandono 
de cargo ou emprego. _ - - _ . 

§ 2° A aplicação do dispcsto no· parágrafo anterior far-se-ã 
mediante representação da instituiçãO ou ~ qualquer interessado. 

§ 3• Se a representação for considerada objeto de delibera
ção o profeSsor fi caiá desde -logo afaStado de suas funções na for
ma do estatuto ou regimento. 

§ 4° Considerar-se-á reprovado o aluno que deixar de com
parecer a um mínimo, previsto em estatuto ou regime_J;J.to das ativi
dades programadas para cada disciplina-

§ 5° O ano letivo poderá ser prorrogado por motivo de cala
midade pública, gueua externa convulsão in~ e a critéri9_ ci9s. 
61Eãos competentes da Universidade e estabelecimentos isolados, 

CAPÍI'ULOII 

Do Curpo Docente 

Art. 31 o regime do magistério sUperior será regÚ!ado pela 
legislaçãO própriã. dos sistemas do ensino e pelos estanlt.os ou regi
mentos das universidades e dos est.a.bel~im.entos ~olados. 
-- - Art. 32 Entetidem-se como atividã.des de migistério supe--
iior, para efeitOstdCsta lei: --- -- - -

a) as que, pertinentes ao sistema indissociável de ensino e 
pesquisa se exerçam nas universidades e nos estabelecimentos iso
lados, em IÚvel de graduação ou mais elevado.. para fins de trans
missão e ampliação do sabei; 

b) as inerentes à a.dministt3çãó escolar e WllverSiiária exer
cida por professores. 

§ 1° Haverá apenas uma cazreira docente, obedecendo ao 
princípío da integi'ai;ão de ensiJiO ~e pesqilisa. .. . 

§ 2° Serão·cons:ideraâos, em caci.te_r preferencial para o in
greSso e _a _prOmoção na ~ ""~ do magistério e o teor 
CieÍI.tífiCo dos trabalhos dOS Can<:lidato~_ __ ___ _ -
.. Art. c33 Os éaigoo e funções de magistério, meSino os )li 
criados ou providos serão desvinallados de campos específJ.OOS de 
conhecimentos. -~ · 

§ l 0 vet_ado. _ · 
§ 2° Nos departamentos, poderá haver mais de um profes

sor em cada nível de carreira. 
§ 3° Fica extinta a cátechã ou cadeira na ocymização do en

s~o superior do País. 
Art. 34 As universidades deverão progressivamente e na 

medida de seu interesse e de suas possibilidades, estender a seus 
docentes o Regime de Dedicação exclusiva às atividades de ensino 
e pesquisa.. _ . 

Art. 35 O regime a que s~ refere o artigo anterior será prio
ritariamen~ _estendido_às áreas de maior importância para a forma-
-ção básica e profissionaL - _ ~ _ _ 

Art. 36 Os progninias de aperfeiçóamento de pessoal pelas 
universidades, dentro de uma política nacional e iegiona.I defÍoida 
pelo Conselho Federal de Educação e promovida a!Iavés da CA
PES e do Conselho Nacional de Pesquisa. 

Art. 37 Ao pessoal do magistério superior, adn:ritido me
diante contratO de trabalho, aplica-se exclusivamente a legislação 
trabalhista. obsexvadas as seguintes regras especiais: 

I ~a aquisição de estabilidade é condicionado à natureza 
efetiva da adinissãõ~ Dão ocon-endo nos ca89S de_ in~dade oo 
sUbstituiÇãO, oo q\larido a pennariência nc emprego· depender da 
satisfação de requisitos especiais de -capaCidade apurados segundo 
as normas próprias do ensino; 
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n - a aposentadoria compulsória por implemento de idade, 
extingue a relação de emprego, independente de indenização, ca
bendo à instituição complementar os proventos da aposentadoria 
concedida pela instituição de Previdência Social. se estes. não fo-
rem integrais. - --

CAPÍI1JLOID 

Do ColpO Disceote 

.Art. 38 O Coqx> discente-t.enírepte.sentação? com direito a 
voz e voto·, nos órgãos colegiados das universidades e dos estabe
lecimentos isolados de ensino superior, bem como em comissões 
instituídas na forma dos establtos e regimeD.tos. -

§ 1 o A representação estudantil terá por objetiVo a coorpora
ção entre adminiStradores. professores e alunos. no trabalh~ ulft-
versitário. _ ~ ---- -_ ~ _ _ 

§ 2° A escolha dos representantes estudantis será feita por 
meio de eleições do corpo discente e segundo critérios que -in
cluam o aproveitamento escolax: dos candidatos. de açorda com_~ 
establtoseregimentos. _ _ _ _____ - _ =---~ 

§ 3° A representação eStudantil não poderá exeétider de um 
quinto do total dos m~mbros do_s colegiados _e cooússões. 

Art. 39. Em cada m;riversidade ou estabelecimento isolado 
do ensino supetior podel'i ser ocgSmz.do diret6rio para c:Ongregar 
os membros do respectivo ooxpo discente. 

§ 1 o Além do díro!ório de â):nbito universitário, poderão for
mar-se diretóriõS setoriais. de acordo com a estrutura interna de 
cada universidade. 

§ 2° O_S regimentoS elal?orados pelos diretórlos seiio sub
metidOs à aprovação da instância univei"sitâria ou esCOlar compe
tente. 

§ 3° O diretório cuja aÇão não estiver em conso:D.ância com 
os objeiivos para os quais foi instiOJído, serã passível das sanções 
previstas nos estarutos ou regimentos. • 

§ 4° Os diretórios são obrigados a prestar contas de sua ges
tão fin· :1;.·eiía aos-ocgãos da administração UDiversitária ou tScolar, 
na fOIIDa dos estatutos e regimentos. -

Art. 40 As instituições de ensino superior.-~-
a) por meio de suas atividades de ex~ão~ propotci.onarlio 

aos corpos discentes oportunidades de participação em programas 
de mellioria das condições de vida da comunidade e no processo 
genl do desenvolvimento; 

b) assegurarão ao çoqx> discente meios para a realização 
dos programas atlturais, artísticoS, cívicos e desportiVo~ 

c) estimulamo as atividades de educação cíVica e de despor
tos, mantendo, para o cumprimento desta norma. orientação ade-
~~e~es~ · . 

d) estimularão as atividades que visem à _fOIDJaÇão ~vica, 
consldei:ada indispensável à criação de uma consiência de direitos 
e deveres do cidadão e do profissional. 

Art. 41. As univerSidades deverão-criar as fuiições de moni
tor para alunos do curso de graduação ~e se submeterem a provas 
especificas, nas ~·is demOnstrem capacidade de desempenho em 
atividades técnicõ . .:cJidãticas de determinada disciplina. 

Parágrafo único. As funções de monitor deveri.o ser remu
neradas e consideradas título pua posterior ingresso em catreira. de 
magistério superior. 

CAPÍI1JLO IV 

Disposições Gerais 

Are 42. Nas universidades e nos estabelecimentos isolados 
mantidos pela União, as atiVidades técnicas poderão ser atendidas 
mediante a contratação de pessoal na forma da legislação dó traba-

llio, de acordo com as normas a serem estabelecidas nos estatutos 
e regimentos. - _ _ 

Art. 43. Os venciplentos dos servidores públicos federais de 
civel univeiSitário são desviriculados do critério de duração dos 
cursos. 

Art. 44.,. Vetado ... 
a) 
§20 
Art.l4 
Art. 15 
Art. 45 ... Vetado ... 
Art. 4é. o· CQDSelho Federal de Educação Jntetpretará, na 

jurisdição adririnlstiativa, as disposições desta e das demais leis 
que fixem. dlrelrizes e bises" da educação nacional, ressalvada a 
competência dos sistemas estuduais de ensino, definida· na Lei D0 

4.024 de 20 de dezembro de 1961. 
Art. 47 A "!ltorização ou reconhecimento de universidade· 

ou estabelecimento isola,dQ de ensino superior será tomado ef~I
:vo, em qualquer caso~ por decreto do Poder Executivo, após prévio 

. parecer favorável do Conselho Federal de Educação, obaervado o 
disposto na aJ;t. 44 desta Lei. . . 

Art. 48. o Conselho Federal de Educação, após in~érito 
administrativo, poderá suSpender o funcionamento de q~er es~ 
tabelecimento isolado de ensino superior ou a autonorma de qual~ 
~er universi<fade, por motivo de infringência da legislação ~ 
ensino ou de preceito estatutáriC? 00 regimental. designando-se Di-
reter ou Reitor pro tempore -.. . 

Art. 49. As universidades e os estabelecimentos isolados re
conhecidos ficam sujeitos à vetificàção periódica pelo Conselho 
de Educação competente, observado o disposto no artigo anterior. 

Art. 50. Das decisões adotadas pelas instituições de ensino 
·Superior~ ap6S es~ âs respectivas instâncias, ~ recurso, 
por estrita argílição de ilegalidade: . . 
. - - .a) para os Conselhos Estaduais de Educação, quando se tra
tar de estabelecimentos isolados mantidos pelo respectivo Estado 
ou de universidades inCluídas na hipótese do art. 15 da Lei D0 4~ 
024, de 20 de dezembro de 1961: _ 

· b) pila o Conselho Federal de Educação, nris demais casos. 
Art. 5 L O Conselho Federal de Educação fixará as condiçõ

es paia revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos 
de enShio superior estrangeiro~ tendo em vista o registro na repar
tição competente e o exercício profissional no País. 

CAPÍTULO V 

Disposições TransitóriAs 

Art- 52 As aluais universidades rutais, mantidas pela União· 
deveriio organiZai-se de acordo coin o disposto no artigo li des:> 
Lei, podendo, se necessário e conveniente, .incorporar e~Ie:t
mentos de ensino e pesquisa também mantidos pela Umao, exiS

tente na mesma localidade ou em localidades próximaS. · 
Parágrafo único. Verificada, dentro de doze meses, a partir 

da data de publicação desta Lei, a juízo do Conselho Federal de 
Educação, a impossibilidade do disposto neste artigo, as universi
dades rurais serão incorporadas às federais existentes na mesma 
regiãO. 

Art. 53 ... Vetado .. . 
Art. 54-. Vetado .. . 
AI!- 55 ... Vetado .. . 
Art. 56 ... Vetado .. . 
Art.57_Vetado .. . 
Art. 58. Ficam revogadas as disposições em contririo. . -
Art. 59. A presente Lei entra em vigor na data de sua pubb-

cação. 
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Bmsilia, 28 de novembro de 1968: · · ÀrL 8° Ficam criados, na Universidade Federal de São 
147"dalndependência e SOO da República-- A. COSI' AE . Paulo, qualro ~os de Direçãó 1:CD), sendo um CD-! e !lês 

SILVA-TarsoDuJra. CD-3. ·.·. · . ··· -- -- . -- -

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 139, DE 1994 
(N" 4.771194, na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Dispõe sobre a transformação do Escola Pau
tista de Medicina em Univer.sidode Federal de São 
Paulo e dá outras providências. 

Art. 1 o Fica criada a UDivexsidade Federal de São Paulo -
UNlFESP,por transformação da Esoola Paulista de Medicina, ins
tituída na forma da Lei n• 4A21, de 29 de setembro de 1964, autar
quia de regime especial nos tennos da Lei n• 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, Com sede e foro na- cidade de Sllo Paulo, Esta
do de São Paulo, vÍilculada ao MinistériO da Educação e de Des
porto. 

Art. 2• A Univexsidade Fedetal de São Paulo gozaxá de au
tonomia didático-cieritíf.tc3., disciplinar, administr.itiva -e de &estão 
fmance.ü:a e pafriníonial, nos termos da Lei n° 5.540, de 28 de de-
zembro de 1968. · · · 

Axt. 3° A Univexsidade Federnl de São Paulo lellÍ por objeti
vo nrinistxar o ensino de gmduação e pÓs-graduação, promover 
cursos de extensão uriiVefsi.tária e desenvolver a pesquisa, as ciên
ciiiS; as!ettas e as artes, podendo, também, prestar serviços técni
oos hospitalares à comunidade e a institUições públicas oo 
privadas. ·· 

Art. 4° A Universidade Fedem! de Sãó Paulo, obsetvado o 
priilcípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
organizará súa estniliua e fonna de fuÍ:lcionamenfu ruiS tennos 
desta le~ de sua Estrutura Regimental, de seu RegimeÍlto Gemi e 
das nonnas legais pertinentes. 

Parágrafo único. Enquanto nãO forem aprovados a Estrutma 
Regimental e o Regimento Geia!, na forma prevista na legislação, 
a Univexsidade Fedem! de São Paulo será regida pelo Regimento 
da Esoola Paulista de Medicina;'no que-ooubei:, e pela legislação 
federal de ensino.. 

Art. 5° Passam a integrar a Universidade Fecfel-al de SãO 
Paulo, sem solução de continuidade, independentemente de 
qualquer fmmalidade, as unidades e respectivos cursos, de to
dos os níveis, atualmente ministrados pela Escola Paulista de 
Medicina. 

Parágrafo único. Os ahmos regulamente inatriculades nos 
cursos ora transferidos passam igualmente a jntegrnr o corpo dis
cente da Universidade Federnl de São Paulo, independeDlemente 
de adaptação ou qualquer outta erigência fonnaL 

Art. 6° Ficam transferidos parn a Universidade Fedem! de 
São Paulo tOdos os servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal 
da Escola Paulista de Medicina, oom os respectivos cargos efeti
vos, mantidos todos os direitos e vantageillf1egalinente adquiridos 
e atualmente percebidos. 

Art. 7• Ficam ttansferidos parn a Universidade Fedexai de 
São Paulo dezesseis CargO. de Direção (CD); sendo um CD-2; um 
CD-3; e quatmze CD-4, bem como 193 FunçõeS Gratilicadas 
(FG), sendo 22 FG-1; 57 FG-2; 27 FG-4; 45 FG-5; 37 FG-7; e cin
co FG-9, perteilceiltes à eslrutura de =l;os em comissão e furições 
de conf=ça da Esoola Paulista de Medicina. - ·· 

Art. 9" Ficam extintos onze çargos pennal!Ontes, pertencen
tes ao_ quadro de cargos efetivos da Escola Paulista de Medicina, 
sendo nove cargos de nível superior, Classe D Nível IV. e dois 
cargos de nível intermediário: Um- Classe D Nível IV e um Classe 
D Nlve!I. 

Art. 1 O. Fu:a ex!Íilto um Cargo de Direção - CD-4, perlell
ceilte à estrutura de cargos em comissão e funções de coof=ça da 
Escola Paulista de Medicina. 

Art. 11. Fu:am criados os cargos de Reitor e Vice-Reitor da 
Universidade Feder.U de São Paulo. 

Art. 12. Ficam extintos os cargos de Diretor e Vice-Diretor
da Escola Paulista de MediciDa. 

Art. 13. O Quadro de Cargos em Comissão e Funções de 
Confiauça da Umversidade Fedem! de São Paulo passa a_ ser o 
constante de Anexo I desta lei · 

· Art. 14. A administtação superior da UniVersiade Fedem! 
de São Paulo sexá exercida, uo llmbito das respectivas competên
cias. a serem definidas na Eslrutum Regimental e no Regimento 
Gemi, pelo Reitor e pelo Conselho Umversitário. 

§ 1• A presidência de Conselho Umversitário Ser.i exen:ida 
pelo Reitor da Universidade Fedem! de São Panlo. 

§ z• A EstrutUia Regimental da Umversidade Fedem! de 
São Paulo disporá sObre a fonni de escOlha e-o mandato do Reitor, 
bem como sobre a composição e as competências do Conselho 
Universitário, de acordo com a legislação pextineDie. · 

_ § 3• O Vice-Reitor, uomeade de acoide oom a legislação 
pertinente, substituiiá o Reitor em suas faltas ou impedimentos le
gais e/ou temporários. 

· Art. IS. O patrilÍIÔnio da Universidade Federal de São Pau
lo sexá oonstituldo: 

I- pelos bens e direitos que arua!mente integram o patrimô
nio da Escola Paulista de Medicina, os quais ÍlC3IIl, automat
icamente, transferidos, semresexvas ou condições, à Universidade 
Feder.U de São Paulo. 

ll- pelos bens e direitos que a Univeisidade __ vier a ad-quirir;- - -- - -- --~- -- ~ 

UI- pelas doações oo legados que receber; 

IV - por inCOJ:j>Ornções que resultem de serviços realizados 
pela Universidade. -

§ 1 o Os atos a que se refere este artigo comPreenderão o 
tombamento, a avaliação e todos_ os-que se relacionarem com a in
tegação dos bens e direitos enumerados nos incisos Ia IV deste ar
tigo, ao patrimônio da Univexsidade Federn! de São Paulo, sem 
ônus para esta, mediante escritura pública. 

§ 'Z' Os bens e direitos da UnivOISidade Fedetal de São Pau
lo serão utilizados ou aplicados, exclusivamente, para a conseru
çio de seus objetivos, não podendo ser alienados a não ser nos 
casos e condições pennitidos em lei. 

Art.l6. Os recllisos ímancelros da Universidade Fedei:ii de 
São Paulo seião I'_IOVenientes de: -

l-dotação que lhe for anualmente consignada no orçamento 
da União; 

JI - dotações, auxílios e suôvenções que lhe venham a ser 
feitos ou concedidos pela U~o. Estados- e MunicípiOs ou por 
quaisquer entidades, públicas ou privadas; 
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m- reiiiiillelllção por serviços prestades a entidac!Cs públi-
cas ou particulares. mediante aoonios. convênios ou contratos es- ~ n 
pecific:os; . -

N - taxas. anuidades e emoluentes que forem cobrados ~ &. cu.eo• da va:1.,_.~ rtlden.l • :Ao Paulo. 

pela prestação de se<Viços educaciooais, com observância di legis-
lação pertÍ!lente; · 

V- resuhado de operações de crédito e jlros bancirios, nos 
temlos da lei; 

VU- sa.l.do de exercícios ant.eri.Ore&. 

Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a praticar os 
atos e a adotar as medidas que se r.tZerem necessárias á eletivação
do disposto ""sta lei. 

Art. 18. As dotações OIÇaiileillttias necessárias ao atendi
mento dos encazgos deconentes da aplicação desta lei conetão à 
conta do 0J:Ç8111enlo aprovado para a Escola Paulista de Medicina, 
no presente exercício. · -- · 

Art. 19. Enquanto não se efetivar a implantação da estrutma 
organizacioiud da Universidade, na forma de sua Estrutura Regi
mental e do seu Regimento Geral, os cargos de Reitor e de Vire
Reitor setio providos, pro tempore, pelo Ministro de Estado da 
Educação e do Desporto. 

Art. 20. O Ministério da Eduoação e do Desporto, no pra
:ro de 180 dias da publicação desta lei, tomará as providências 
necessárias para a elaboração da Estrutma Regimental e do Re-
gimento Geral da Univen;idade Federal de São Paulo, a serem 
aprovados pela instância própria, na forma da legislação perti
nente. 

A:rt. 21 Esta lei entra em vigor na data de- sua publica-
ção. 

Art. 22 Revogam-se as disposições em contlário. 

....,.,, 

Qa&cko Diatri.llvtJ.vo do. ~· - Co11hdo • ~· 
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MENSAGEN N" 824 
DE 13 DE SETEMBRO DE 1994 

(Do Poder Executivo) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

, .. , 
4.231,64 

:zn.u 
:zu.u 

4,,l,U 
-

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à 
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado <Ia Educação e 
do Desporto. o texto do prejeto de lei que ''Dispõe sobre a tmns
fonnaçiio da Escala Paulista de Medicina em Universidade Federal 
de São Paulo e dá outras providências'•. 

Brasilia, !3 de outubro de 1994. -Itamar Franro • 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 213, Dlj 23 DE SETEMBRO 
DE 1994, DO SENHOR MIN1S1RO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO . 

EM.N"213 

Brasília, 23 de setembro de 1994. 

Excelentíssimo. Senhor Presidente da RepUblica, 
Submeto ã consideração de Vossa Excelência o anexo An

teprojelo de Lei e Anexos I, II e ill que cria a Universidã.de Fede-
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ral de São Paulo- UN1PESP por IIallsfonnação da:Esoola Paulista detenni•ou a incoipor.lção de outras áreas do conhecimento de tal 
de Medicina. fonna que hoje existem, eD!.re os cursos de fomlãção de especialis-

2. A Escola Paulista de Medicina - EPM, autarquia federal tas, alguns na área de ciências huiDaDas e exatas. O apoio i eiisas ~ ~ 
de regime especial, vinculada ao Minislério da Educação e do atividades requereu, por seu blmO, o desenvolvimento de outras 
Desporto, fundada há mais de 60 auos (1933), mantém, togular- áreas do conhecimento que evoluirnm paza a criaçãO de Centro 
meme, vários emsos de~gmduação e pós-gr.oduação, ~em n!vel de e/ou Núcleos de Especialização, eomo é o caso do Centi<> de lnfor-
11excelência". além da Escola ''Paulistinha" de Educação 1n:fanti1. mática Médica e do Centro de Apoio à Pesquisa,. que aluam nas 
com creche, pté-escola e primeiro grau, e do Hospital São Paulo áreas de infonnálica, fotografia, deseuho, conmnicação e arte gd- ~ 
que presta eoor:mes serviços na área da saúde, preenchendo, com fica, o que configura, sem dúvida alguma. o cumprimento do req
isto, os requisitos estabelecidos no artigo 11 da Lei n• 5540, de 20 uisito da un!veiSalidade de campu pela Escola Paulista de 
.de novembro de 1968. que "fJXa nonnas de organizaçao e fundo- Medicina. 
namento do ensino superior e sua articulação com a escola média. 9. As atividades de e~tensão desenvolvidas pela Escola 
e dá outras providências". Paulista de Medicina vão muito além da inestimável prestação de 

3. O dispositivo legal, acima mencionado_, _estabelece como serviços de atenção à saúde no próprio Campus. A instituição con-
requisitoS essenciais de organização de universidades a racionali- ta hoje com profissionais que realiZam progrimiaS de atenção à 
dade, a organicidade, a indissoci.bilidade entre ensino e pesquisa saúde às populações de outras regiões, como é o caso da pupula
e a universidade de campu, assegurada pelo cultivo das áreas fun- ção indígena do PanjUe Nacioual do Xingu, do Município do 
damentais dos CODhecimentos humanos. Embu e favelas ci:rcuo.vizinhas, bem como às escolas de 1 o e ~ 

4. Diga-se, desde logo, qne a Escola Paulista de Medicina jâ graus dos Mmúcípios do Embu, Vtla Clementino e VJla Mariana, 
detém uma estrutUia organizacional semelhante à de uma univen;i- por meio de programas especfficós de prevenção à saúde, antropo
dade, quer na área administraliva quer na área didá!loo-<>iOntíl"li:a e logia, educação e ciéucia sociais. 
na de pessoal, uma vez que conta as seguintes caracteristicas: 10. O saher acumulado, mediante o exen:lcio destas múhi-

a) unidade de patrimônio e administração. pias atividades, pennite elaborar a proposta de criação de uma~~ 
b} estrublia orgânica com base em departamentos. Universidade modema, na área da ciências biológicas e da saúde, 
c) tmidades de funções de ensino, pesquisa e extensão, não seriamente dedicada ao ensino, pesquisa e extensão, cultuando a 

havendo duplicação de meios para fins idénticos e/ou equivaleu- un!veiSalidade de campu na medida das interfaces decommtes de 
tes. sua prática. 

d) racionalidade de organizOção, Co!n plena utilização dos 11. O princípio da atividade do saher, que é o princípio nor-
recursos humanos e materiais. ~ teador e confonnador .do espirito que preside a un!vetsidade em 

e) univexsalidade de campu, pelo cultivo das áreas funda- todo o mundo, não sofreiá qualquer gravamo com a criação da 
meDlais dos conbecimentos humanos, estudados em si m.esmps ou Universidade Federal de São Paulo por ttansfonnação da Escola 
emmzão de ulteriores aplicações e de áreas técnico-proí!SSionáíS; Paulista de Medicina. A instimição a ser criada continuar.\ com as 

f) flexibilidade de métodos e critérios com viSta as diferen- áreas de caohecimenlo necessárias ao atendimento do princípio· 
ças individuais dos alunos, as peculiaridades e às possibilidades de acima indicado, e isto, em processo natural, na medida em que não 
canbinaçã.o doSCõnhecimentos pua novos cursos e programas de haverá. necessidade de criação de novos cursos para justificar o 
pesquisa. surgimento da nova univenidade. 

S. A univezsalidade de campo. como uma das caracteJ:ísticas 12. Nesse sentido, a UDiversidade Federal de São Paulo, a 
de estiUturação e organização de universidade, já vem, de há mui- ser criada nos termos do Anteprojeto de Lei anexo, estará prepara-
to; sendo atendida pela Escola Paulista de Medicina pelo cultivo da paza ·ser, por determinismo histórico, uma universidade com 
das áreas timclamentais dos caohecimentos humanos, por meio das concentração de estudos na área de ciêncisa biol6gicas e da saúde, 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas sistemati- voltada à folmação -de recursos humanos altameDle qualificados e 
camellle pelos seus Departamentos. -à produção cientifica e tecno16gica. 

6. Esse conjmto de aüv:idades de ensino (formação de re- 13. Existem, em ou- palses da América do Norte e Euro-
cursos humanos), pesquisa e extensão é desenvolvido pela Escola pa, universidade com este petfil. Acredilamos, SOI!hor Presidente, 
Paulista de Medicina nos cursos de graduação e póo-graduação, que a Universidade Federal~ de São Paulo podeJ:á. representar um 
tanto em nivel de aperfeiçoamento e especiaJ.iza.ção, como em ní- niodelo a ser seguido nessa nova concepção or,ganizaciooal de uní
vel de mestrado e doutorado, compreendendo 108 CUISOS de pós- vecsidade. 
graduação~ lato ••=· ahrangendo 39 áreas de formação de ~ 14.Esclareçoa VossaEaoelênciaque opresenleAutepro~ 
mestres e 36 áreas de formação de doutores, dos quais 39 são "!"- to de Lei não implicar.l em aumento de despesas, uma vez que os 
denciados, o que demonma o alto incfu:e de alividade educacional recursos orçamentários, destinados à manutenção e desenvolvi
e cienJífk;a que vem sendo desenvolvida por aquela Instimição de menta das atividades da UDiversidade Fedeial de São Paulo, corre
Ensino Superior. :riio à conta do orçamento aprovado paza a Esoola Paulista de 

7. A excelência na f01I11ação de l:eCUISos humanos e pesqui- Medicina no presente elr.<m:ício, e a despesa decorrente da altera
sa na área médica, bem como nas atividades de exteDSão que lhe ção do "Quadro Distrihltivo dos Carg_qs em Comissã<? t: Funções 
são inerentes, pude S!'l: relevada, de um lado, pela timlação de seu de Coufumça" constante do Anexo. I ao referido Anleprojeto de 
COlJX' docente, ahJ3lme:nte com 671 professores, dos quais 452 são Lei, será compensada com a extinção dos Cargos Efetivos, cons
doutores, 140 mestres, 77 especialistas e apenas dois graduados, o tantes do Anexo m. 
que, em tennos percenmais, com:sponde a 67,4% doutores, 20,9% 15. Assim,-tanto do punto âe vista da quilidade do ensino
mestres, 11,2% especialistas e somente 0,6% graduados, dados es- alvo maior da ação governamental- quanto sob o enfoque de dis
ses - indicam um indice de qualificação dos mais elevados do pêndios financeiros, com o aumento do desempenho das ativida
País. des de ensino, pesquisa e extensão, fruto da autononiia de- que são 

8. Por outro lado, Senhor Presidente, o crescimep.to da pós- detentoras as un!vetsidades, a proposta de criação da UniveiSidade 
gr.oduação e da pesquisa, com interfaces e inteidisciplinaridades, Federal de São Paulo, por transfonnação da Escóla Paulista de 
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Medicina, ota submetida à apreciação de Vossa Excelência, cons- h) extinguir onze cargos pennanentes, pertencentes ao qua-
titui medida correta e desejável dro de cugos efetivos da Escola Paulista de Medicina, sendo nove 

16. Ao apresentar, pois. a Vossa Excelência o anexo Ante· cargos de nível superior. Classe D- Níy~l me dois cargos de IlÍ
projeto de Lei, resultado de exaustivos estudos feitos, tanto em n:í~ vel intermediário, sendo um Classe D- Nível N e um Classe D-
vel da Escola Paulista de Medicina, quanto em civel do próprio Nível I; . . 
Ministério da Educação e do Desporto, tenho COD.vicção de que o i) criar quatro Cargos de Direção (CD), sendo um CD-I e 
ensino superior sairã engrnndecido, com o apoio à presente inicia- três CD-3, para atender à estrut11ra o~ganizacional da UNIFESP; 
tiva. j) extinguir um Cargo de Direção CD-4, pertencenle à es-

Respeitosamenle, Murilio de A veDar Hingd, Ministro de lrutura de cargos em comissão e funções de confiança da Escola 
Estado da Educação e do Desporto Paulista de Medicina; 

I) fixar o Quadro Distnõutivo e de CUstos da Universidade 
ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS • Fed ru s p 

DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DEsPoRTO - de ~L de ão aulo, na fonna dos Anexos I e II ao Anleprojeto 

N"213, DE 23 DE SETEMBRO DE 1994 . m) extinguir os cargos de Direlol' e Vice-D~retor da Escola 

L Síntese do problema ou da situação que reclamã providên- Paulista de Medicina e criar os c:argos de Reitor e Vice-Reitor pàrtl 
cias: a UniveiDdade Federal de São Pau!o. 

a) transfotmar a Escola PaulisO. de Medicina:_ EPM, .. iilltar- 3. Alternativas existentes às medidas ~u aios propostos: 
quia de regime especial, instituída pela Lei n• 4.421, de 29 de se- Inexistenle 
lembro de 1964 e nos termos da Lei n• 5.540, de :ZS de novembro 4. Custos: 
de 1968, em Universidade Federal de São Paulo- UNlFESP, to- a) as despesas decorrentes da implautação da proposta ccrretão 
mando-se por base que a EscÓla: __ -a con!2. dos""""""' orçamemâiios destinados à manutenção e ào de-

1. se constirui em uma instituição de ensino supenõ.rlsola- --senvolVimento da Escola Paulista de Medicina no presente exerci
da, vOltada pam. a prestação de sexviços ã comunidade. ao ensino e cio. 

b) a criação dos Cargos de bireção (CD) para atender a 
nova eslrutura Oiganizac1ónal da UNíFESP é compensada pela ex
tinção de onze cargos permauentes pertencentes à Escola Paulista 
de Medicina, confO!llle Anexo II ao Anleprojeto de Lei; 

à pesquisa; • 
2. possui um nível de excelência compatível_com os de ou

tras instituições de ensino superior do País. 
3. detém uma eslrutum organizacioiial semelhante_a_ de uma 

Universidade Federal, quer na área adminisiiativ~. quer na área di-
dáticxxientílica; · . 

4. atende ao disposto no artigc 11 da Lei n• 5.546'68, que 
trata da m:ganização das universidades, já que descartadas as pos
sibilidades suscitadas pelo artigo 8" da mesma Lei, em face da dis
tância de Jocaljzação que ·sepaza a EsCola da única Universidade 
Feder.U do Estado de São Paulo - a de SãOUrrlos - e a inexistên
cia de afinidades entre as .ações desenvolvidas pelas duas Institui-
ções. - -
2. Soluções e providêndas contidas no ato normativo ou na 
medida proposta: _ 

a) criar a Universidade Federal de São Paulo - UNJFESP _ 
por transformação da Escola Paulista de Medicina, autariiula de re
gime especial, instituída pela Lei p• 4.421, de 29 de selembro de 
1964, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto; 

b) garantir a UNIFESP, autonomia didático-cietitífica.--dis
ciplinar, adminisiiativa, fmanceira e patrimonial, peculiar às Uni
versidades Fedetais; 

c) estabelecer o patrimônio e os recuxsos. ímanceitOs pâra a 
UNIFESP. 
---- -argar.iliiir·a pennanência do atual ccrpo docente, das uni

dades existentes e da continuidade dos cursos atualmente .uiinistra
dos. 

e) criar o Conselho Universitário, a exemplo das estnliaras 
- daS demais Universidades Fedetais; 

I) transferir para a UNIFESP dezesseís Cargos de Direção 
(CD), perteucenles à Escola Paulista de Medicina, sendo um CD-
2; um CD-3 e 14·CD-4, bem como 193 Funções Gnúilicadas (FG), 
sendo 22 FG-1;57 FG-2; 27 FG-4, 45 FG-5; 37 FG-7 e cinco FG-
9; 

g) criar o Quadro de Pessoal da UNIFESP pela transferen
cia dos servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Escola 
Paulista de Medicina, juntamente com seus respectivos cargos efe
úvosy parn a Universidade Federal de São Paulo, com a garantia da 
manulenção de todos os direitos e vantagens percebidos pelos re
feridos setVidores; 

e) Dão há? pois, custos a considera:r. 
5. Razões que justificam a urgência: 

Não se aplica. , · 
6. Impacto sobre o meio ambiente: 

~ao se aplica. 
7.-Síntese do parecer do órgão juridiéo: _ _ _ 

Sol:r:e o aspecto jutídicó--formal verifica-se que tedos os 
requiSitos legais foram cumpridôs. o que induz à aprovação do 
Anteprojeto de transfonnação em universidade 

IEGISIAç4!J. ~a'ADA 

LEI N• 4.421 DE 29 DE SETEMBRO DE I%4 

Trj!llsforma a ESC!>Ia Paulista de Medicina em 
estabdecun.ento isolado de. ensino superior de nature
za autárquica, e dá outras providências. 

O Presidente da República _ 
Faço saber que o Corigress_o Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: ', . 
Art. 1 • A Escola Paulista de Medicina, fedeçi!;za.da pela Lei 

n• 2.712, de 21 de janeiro de 1956, é ttansfonnada ~estabeleci-. 
mento isolado de ensino superior de na.tuieza. autárquica. 

Art. 2• A Escola Paulista de Medicina terá personalidade ju
ridica, com sede e foro na Cidá.de de São Paulo, e gozará-de auto
nor:niadidática, ímanceim administrativa e diSciplinar. 

Art. 3° A manulenção da Escola 'Paulista de ·Medicina, no 
tocante exercício, c:on:erá a cozita das verbas consignadas à Uni
versidade Federal de São Paulo,_ no vigente OtçaÍn<lnio da Repú
blica. que deverá destinar aDualmente recursos parn a manutenção 
e desenvolvimento do estabelecimento. 

Art. 4° O palrimônio da Escola Paulista de Medicina será 
tomado: 

a) pelos bens _móveis e imóveis que foram incotpot:ados ao 
patrimônio da União em cumprimento à Lei n° 2.712, âe 21 de ja
neiro de 1958 bem como por aqueles adquiridos posteriorniente~ 
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b) pelos bens imóv-eis e iril.ôveis adquiridos pela Universi- · 
dade Federal de São Paulo, criada pela Lei n° 3.835, de 13 _de de· 
zembro de 1960, que tenliani-sido destinados à __ referida Escola. 

Parágrafo úDico. Ficam transferidos para a EscOla Paulista 
de Medicina todos .DS- direitos decorrentes das _ações de desapro
priação, movidas pela Universidade Federal de São Paulo com 
fundamento_j)Q Decreto n° 30.842, de 15 de março de 1961. 

Art. S~ A Escola Paulista de Medicina poderá'importi!r·oom. 
isenção de impostos alfandegáriOs. ex.Ceto a ~a de despacho 
aduaneiro. os equipamentos- de laboratórios. as pUbliCações. os 
materiais científicos e didáticos de qualquer narureza de que ne
cessitar para o-seri"funcionamfmtO, desde que nà<)tenham similar 
na indústria nacional. - - -

Art. 6° O Quadro do Pessoal da Escola Paulista de Medicina 
é o previsto no Decreto n° 52367. de 29 de agosto de 1963, e será 
ftxado por Decreto do Poder Execlltivo. dentro do prazo _:de 90 
(noventa) dias. - ·-

Art. 7" Aos atllais servidores dos Quadros do Ministério da 
Educação e Cultura. lotados na Escola "Paulista de Medicina fica 
a.<:segurado o direito de optarem dentrO de 180 (cento e oitenta) 
-dias pela situação que detém-ou pela de funcionários autárquicos 
sem prejuíZo dos direitos e vantagens previstos na Lei D0 3.780. de 
12dejulho de 1960. -. . - -

§ 1 o Os funcionários que optarem pela peimanêri.Cia no quã- · 
dro e que pertencem, continuaxão em exercício na Escola I:~lista 
de medicina na_ qualidade de pessoal cedido, sem prejuízo de suas
vantagens. 

§ 2° Os_.cargos integrantes dos-~Quadiosdo Ministério-aa 
Educação e Culrura, ocupades por funcionâiiotque Optarem peló 
quadro próprio da Escola Paulista de Mediciria, seriío considerados 
extintos, efetuando-S:e sUpressões: dos c~gõs iniCía.is à- medida que 
vagarem. 

§ 3° Os cargos em comissão e as fWlÇOOs gratificadas atual. 
mente existentes nos quadros do Ministériõ da EducaÇílO e Cuftu
ra. com lotação na Escola Paulista de Medicina serão suprimidos 
imediatamente após a aprovação do Quadro da Autarquia. _ 

An. 8° A Escola Paulista de Medicina. dentro de 60 (sesSen
ta) dias, organizará o projeto de seu es_t.ã.OJ.to, suQ;ne_tendo-:9_à_apro
vação do Conselho Federal de Educação. 

Art. 9° É revogado o an_,jz da Lei. n°- 3_.835. d~ 1$ de de· 
zembro de 1960. · - - - -

Art. 10 Está lei en11-a em vigor ~-data-de -Sua- puOi.icação. 
Art. 11 Revogam-se as <iisposições em contrário. 
Btasilia, 29 de setembro de 1 964; 143° daindependência e 

76° da RepUblica. H. CASTELLO BRANCO--Octávio Gouveia 
de Bulhões- Flávio Suplicy de Lacerda. 

LEI N' 5.540 ,DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968 

Fixa normas de organização e funcionamento 
do curso superior e sua articulação com a escola mé
dia, e dá outras providências. 

O Presidente da República _ 
Faço saber que o Congresso NaciOnal decreta e _eu ~çiono 

a seguirite Lei: 

CAPITuLO! 
Do Ensino Superior 

Art. 1° O Enslno Superior tem por objetivo a pesquisa. o de
senvolvimento das Ciências, letras e artes- e a fonnação de profis
sionais de nível universitário. 

Art. 2-0 O ensino superior indissociáVel dápesquisã. sexá mi
nistrado em universidades e, ex~rcionalmeote em estabelecimen-

tos isolados, -~os como instituições de direito puôlico ou 
privado. -

Art. 3° _As_ úniversidades gozmio de autonomia clidático
ci~tífica di~iplinar àdininistrati.Va e- fmanceir.l que seí-á- exeréida 
na forma da lei ·e dos St:.is e5tãtutoS.-- -

§ 1°Velado 
·a) Vetado 

· b) Vetado 
c) Vetado 
d)Vetado 
e) Vetado 
I) Vetado 
g)Vetado 
§2°Vetado 
a) Vetado 
b)Vetado 
c) Vetado 
d)Vetado 

- e) Vetado 
!)Vota<!<> 

- §3•Vetado 
a) Vetado 
b)Vetado 
c) Vetado 
d) Vetado 
§4°Vetado 
Art.' 4° As univerodades e os estabelecimentos de ensino 

superior-isolados constittJir-se.ãol quando oficiais em autarqUias 
de regime especial ou em fundações de direito público e quando 
particulares, sob a fQ11ll3. de fundações ou associações. 

Parágrafo único. O regime especial previsto obedecerá às 
peculiaridades indicadas nesta lei inclusíve quanrb ao pessoal do
cente de nível superior. ao qual não se aplica o disposto no art. 35 
do Decreto--Lei n° 81, de 21 de dezembro de 1966. 

Art. 5° A organização e-o funçionamento das universidades 
serão disciplinados em estatutos e_em regimentos das unidades que 
as Constituem, Os quais seriio submetidos a aprovação do Conselho 
de Educação competente. 

Parágrafo úniCO- A aprovação dos regimentos das unida
des universitárias passará à competência da universidade quan· 

- do esta -dispuser de RegimentO-Geral aprovado na forma deste 
artigó. . 

A.rt. _ 6° A organização e o funcionamento dos estabeleci
mentos isolados de ensino superior serão disciplinados em_regi
:rileDlos. cuja aprovação -deverá ser submetida ao- Conselho- de 
educação compelente. __ 

Art. 7° As universidades _organi~-se:-ão diretamente ou 
mediante a reunião de estabelecimentos já :reconhecidos, se"ndo no 
primeiro caso. sujeitãs à autorização e reconhecimento e. no se
gundo apenas o reconhecimento. 

Art. 8° Os -estabe1ecimentos isolados de ensino superior de
verão sempre que possível incoxporar-se a universidades ou con· 
gregar-se com estabelecimentos isolados da mesma localidade ou 
de _localidades pr6ximas, constitllmdo, neste último caso, federaçõ
es-de escolas regjdas por uma adminiStração superior e· com regi
mento unificado que lhes permita adotar critério CODÍllllS de 
organização e funcionamento. 

Parágmfo único. Os programas de ímanciamento do ensino 
superior considerarão o disposto neste artigo. 

. Art. 9" vetado 
Art. lO O Ministérfo da EdUcação e~Cultuia mediante pro

posta do Conselho Fedenal de Educação í!Xará os distritos geo· 
educaciotmi,s para aglutinação, em universidades oti federação de 
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escolas, dos estabelecimentos isolados de ensino superior· e"xisten-
tes no País. __ _ _ ·c_ _ ____ - -

Parágrafo úriico. Para efeiic):-do disposto neste ~o, ~ l_i
vrn a associação de instituiçõeS-ofi9ais ou_ p3rticu.Iares _de ensino_ 
superior na meSi:na entidaCie-de nível universitário olÍ federa~o~ 

Art. 11 As universidades ~anizar-se-ão ~-~seguintes 
cazacteD.stic:as: - · · · 

a) unidade de patrimônio e administraÇão; _ 
b) estrutura otgâni~_ c_om base em departamt:lltos reunidos 

ou não em -Unidades :o:iais amplas; - -
c) lliiÍdade de funções de ensino e pesquisa, vedada a dupli-

cação de meios pata fins idêriticos ou equivalentes; - __ _ 
d) racionalidade de organização,· coin plena uiilizaÇão dos 

recw:sos materiais e humanos; 
e) lliiÍversalidade de campo, pelo cultivo das .áreas funda

mentais dos conhecimentos humanos_, estu~s em,si mesiQPS ou 
em razio de ulteriores_ aplicações-e de uma ou mais áreas técirico-
Fro&~~ -

f) flexibilidade de métodos e critérios, com vista ãs diferen
ças individuais dos alunos, às peculiaridades ~giooais e às possi
bilidades de combinação dos conhecimentos para novos CUrsos e 
Frogramas de pesquisa; 

g)Vetado 
Art.l2 Vetado. 
§ J•Vetado 
§2°Vetado 
§ 3° O departiunento ser.í a menor fração da esttUlllra lliiÍ

versitária. p.ua todos os efeitOs a_e organização achiúnistrativas. dl
dáti<xrcientífica e de distribuição de pessoal, e compreenderá 
disciplliias aíms. -

Art. 13 Na administração superior da lliiÍversiâade haverá 
órgãos centrais da universidade, haverá órgãos cettttáis d~ ~pervi
são do ensino_e_âa pesquisa. com atribuições delibera.tivas dos 
quais devem pa..."'ticipar docentes dos vários_ setores básico e de'for-
mação profissional. · 

§ 1° A universidade poderá também criar órgãos s~oriais, ~ 
com funções deliberativas e executivas, destinados a coordenar 
unidades afms para integração de suas ati.vidades. -

§ 2° A coordenação didática de cada curso flcarl. a cargo de 
um colegiado, co_nstituído de representantes das unidades que par-
ticipemdorespectivoensino. ----- - --~ 

Art. 14 na forma do J;"eSpectÍvo estatuto o_u _regjl:Q.ent~ _o 
colegiado a que esteja afeta a adminiStração SuPerior da UDivei
sidade ou estabelecimento isOlado i,nclu~~ entre s~_!!â_~embros 
com direito a voz e voto, representantes origináriQ~ de ativida
des, categorias 0\i -6fgãOS distintos- de modo que não Subsista. 
necessariamente a preponderância de prof~ssores classificados 
em detem:tinado nlvel. . .. ___ . 

Parágrafo único. Nos 6rgãos a que se refere este artigo, ha
verá,. o&igatoriamente. representantes da comunidade, inc_htindo 
as classes produtoras. _ -~ _- _ 

Art. 15 F..m cada universidade sob forma_ de autarquiâ espe
cial ou estabelecimento isolado de ensino superior mantidO pela 
União, haverá um Conselho de Cu~~9I'e~· aõ qual caPerá !J. ílSCali-
zação econômico~í$úlceira. ~ · _ _ -

Parãgra!o úníoo. Fariio parte do Conselho de Curadores, ua 
proporção de um terço deste, elementos estranh9s ao corpo docen
te e ao discente da universidade ou estabelecimento isolado, entre 
os quais representantes da Indústria., devendo o respectivo estatuto 
oo regimento disp::rr sobre sua escolha, m.and.ato e atribuições na 
esfera de sua competência. 

A.rt. 16 A nomeação de Reitores e Vj_ç_e-Reitores de univer
sidades e Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias ou 

est.ahe:Iedmentos isolados far-se-á com observância dos seguintes 
princípios: · - -

I - O Reitor e o Vice-Reilor da universidade oficial serão 
nomeados pelo respectivo Governo e escolhidos de listas de no

_mes lndicados pelo Conselho Universitário ou colegiadO equiva
lente, 

n-- -Quando, na admlnistrãÇão Sllperior univerSitária. hoU
ver órgão deliberativo_ parn as atividades de ensino e pesquisa. 
principalme:Õ.te se consútuído de elementos escolhidos pelos De
partamentos., a lista a que se refere o_ item anterior serâ organlzaâa 
_em -reunião conjunta desse órgão e· do Conselho Universitário-ou 
colegiado equivalente. _ _ __ 

lll- O Reitor e o Diretor de universidade, u.Dldade universi
tária -oU eStabelecimento isolado., de c:aráter partiCÚlar, serão es~co-
Ib.idos na forma dos ~!v~ estatutos e regimeDfOs. _ · 

N- O Diretor de unidade universitáriã. ou estabelecimento 
isOlado, quando oficial, será escolhido conforme estabelecido pelo 
~v o sistema de ensino salvo nos ·casos previstOs do § 1 odes
te artigo. 

§ I o os Reitores,_ Vice-Reitores. Diretorcs e Vice-Oiretores 
das instituições de ensino superior, mantidas pela União, salvo o 
disposto no § 3° deste artigo. sezãO inWcãdos em listas de seis no
mes pelos respectivos colegiados e nomeados pelo Presidente da 
República. . 

§ 2° Será de quatro anoS" o mandato dos Reitores, Vit:e-Reí
toies., Diretores e Vice-Diretores, vedado o exercício de dois man
datoS·con~ecutivos. 

§ 3°Vetado -~ _ 
§ 4° Ao Reitor e ao Diretor Cabei-á zelar pela inanUtenção da 

- ordem e disciplina no âmbito de suas atribuições, respondendo por 
abuso ou omissão. · 

Art.. 17 Nas universidades e nos estabelecimen-tos isOlados 
de enSino sUperior podeião ser ministradoS as seguintes modalida
des de cursos: 

~)_ele gradtaação, abertos à matricula de candidatos que ha
jam Concluído o ciclo colegial ou equivalente e tenham sido classi
ficadoS em:_ concurso vestibular; 

b) de pós-graduação,-abertos à matricula de caudiàatos di
plomados em curso de gtaduação que preencham as condições 
~tas em cada caso; 

c) de especialização e apérfeiçoameDtO. -abertoS-a matricula 
de candidatos diplomados em cursos de graduação ou que apresen
tem títulos equivalentes; 

d) de extensão e outros abertos a candidatos que satisfaçam 
_os _requisitos -exigidos. _ _ 

Art. 18 Além dos CUISOS correspondente~:." a profissões regu
ladas em lei as universidades e os estabelecimentos isolados pode
tão or~-.-:outros para atender às exigências _de sua 
programação específica e fazer face a peculiaridades do -mercado 

_ de trabalho regional. 
Art.l9 Vetado, 
Art. 20 As univerS-iciadCs- e os estabelecimentos isolado . .; de' 

ensino superior estenderão à w_monidades sob for.r:nas de <::Ursos e 
serviços especiaiS as atividades de ensino e os resultados da pes-
quisa que lhes são inerentes. _ 

-Art. 21 O concurso vestibular, referido na letra a do art 17. 
abrangerá os conhecimentos comuns às diversas fonnaS de educa
ção do segundo grau sem ultrapassar este nível de complexidade 
para avaliar a formação recebida pelos candidatos e sua aptidão in
telectual para estudos superiores._ -· _ _ _ - _ _ 

Parágra(Õ t!D,ico. Dentro do prazo de três anos a contar da 
vigência desta lei, o concuiSo vestibular será idêntico. em seu con
teúdo, pala todos os cursos ou áreas de conhecimentos afins. e uni-
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ficado em sua execução na mesma universidade ou federação de neração ou dispensa~ caracterizando-se o caso GQDlQ_de_a_Qap.dono 
escolas ou no m~mo estaQelecimento isolado de organizaçãõ plu- de cargo ou emprego. 
riparticular de acordo com os estatutos e regimep.tos. § 2° A aplicação do disposto no parágrafo anterior far-se-á 

Art. 22 Vetado. r:riidiante-representação da instituição ou de qualquef-i.Dleressado. 
a) Vetado; § 3° Se a representaçiio for Considerada objeto de delibeia-
b) Vetado; çãO o professor ficará desde logo afastado de suas funções na for-
c) Vetado. ma do estat_uto a.:t regimento. _ 
Art. 23 os cursos profissionais poderão. segundo a área § 4° ConsiQerar-se:-~ reprovado o _aluno que deiXar de com-

abrangida apresentar modalidades diferente~ quanto ao número e à parecer a um mínii:no. preVisto em~Cstatuto ou- regimento das aiivi
duração a fim de corresiX>nder às c-ondições do mercado de traba.- dades programadas para cada disciplina. 
lho. § s· o ano letivo poder.í ser prorrogado por motivo de cala-

§ 1 o Serão organizados cu.rsõs profissiõnais de curta dura- midade pública, guerra ex tema. oonvillsão interna e a critério dos 
ção, destinados a proporcionar habitações intermediárias de grãu - -óiEãõS COmpetentes da U~ersidade e estabelecimentos isolados. 
superior. por outras causas excepcionais~ independentes da vontade do cor

§ 2° Os estatutos e regimentos disciplinarão o aproveita- po discente. 
mento dos estu_dos _dps _9_çlos básico_s e profiSSionais "inclusive Os Att: 30 A fOIIIJãÇão de professores para o ensino de segun- · 
de curta duração, entre si e em outros cursos. _ _ -·do grau de disciplinas gerais ori têcnicas, vem como o preparo de 

Art. 24 O Conselho Federal de Educação conceituará __ os especialistas destinados ao trabalho de planijarilento. sUpervisão, 
cursos de pós-grn.duação e baixará normas- gerais paia sua orga.fÜ- administração, irispeção e orientação no âmbito de escolas e siste
zação e dependendo de sua validade, no tenitório nacional. de os mas escolares, far-se-á em nível superior. 
estudos neles realizados terem os_ cw:sos respectivos, -credenciados - -§ 1 o A foiína.çãó Uos profesSores -e especialistas pfevistos 
por aquele órgão. - -- ~ neste artigo realizar-se-á nas universidãdeS mediante a cooperação 

P&ágrafoúnico. Vetado das unidades- responsáVeis pelos estudos iiicluídoi nos cuníCulos 
Art. 25 Os curso de: e;5pecialização, aperfeiçoameD.tó, exten- · dos cursos respectivos. · 

são e Outros ~o ministrados de acordo com os planos traçados e § zo A formação a -qtie- se refere este artigo _poderá concen-
aprovados pelas univetsídades e pelos estabelecimentos isolados. trar~S8 em rim só estabelecimento isolado oo resu.Jtar da, coopera-

Art. 26 O COnselho federal de Educação fixará õ Criirículo ção de váriOs, devendo na segunda hipótese, obedecer à 
mínimo e iú3Uritção mínima dos cursos superiores: corí~dentes coordenação qUe assegure a UDidade dos esrudos na__f~ __ J;egi
a profissões regUladas em lei e de outros necessãrios aO desenVol- mental. 
vimento naCionaL 

Art. 21 Os diplomas expedidos por universidade federal ou 
estadual nas condições do art. 15 da lei n° 4.024 de 20 de dezem
bro de 1901, correspondentes a cursps_r~ecidos pelo Conse
lho Federal de Educação, bem como .os de çursos credenciadps de 
pós-graduação serão registrados na própria unlversidade importan
do em capacitação PI!I3- o exercício prOffSsional na área abrangida 
pelo respectivo currículo, com validade em todo o território nacio
nal. 

§ 1° O Minístérió da Educação_ e Cultura designará as 
universidades federais que deverão prOceder ao registro de di
plomas con;espondentes aos cursos referi.do~neste artigo __ expe
didos por universidades particula:res ou por estabelecimentos 
i!tõlados de ens:ip.o superior, importando o registro em idênticos 
direitos. _ _ __ _ 

§ zoNas unidades da Federação em que haja universidade 
estadual nas condições referidas neste artigo os diplomaS Corres
pondentes aos mesmos cursos, expedidos por estabelecimentos ro
lados de ensino_ superior mantidos pelo Estado serão registrados 
nessa Universidade. 

Art. 28 \letadQ 
§ J•Vetado 
§ 2° Entre os perlodos lctivos regulares conforme dispO

nham os estatutos e regimentos sexão executados programas de en
sino -e pesquisa que asSegurem o· funcionamento contínuo das 
inStituições de ensinos superior. -

Art. 29 Sei'á obrigatória, no ensino SJJpetiora fteqiiência de 
professores e alunos, bem como a ex_~ção integral dg.s pro~
mas de ensino; -

§ 1° Na rOI'Jllã-dOS eStatUtos e reg:i:IDentos, será passível de 
sanção disciplinar o professor que, sem motivo aceito como justo 
pelo 6rgã:o ·competente deixar de cux:pprir programa -a seu cargo ou 
borário de trabalho a que esteja obrigado, importando a reincidên
-7~~- nas faltas previstas neste artigo em mot_ivo bastánte para exo-

CAPÍTIJLOll 
Do Corpo Docente 

Art. 31 O regime- do magiStério- sUperior será regulado pela 
legislação própria dos sistemas de ensino e pelos estatutos ou regi
mentos das universidades e dos estabelecimentos isolados. 

Art_. 32: Entendem-se como atiVidades de magistério supe-
rior, para efeiios desta lei: - - - -

a) as que, pertinentes ao sistema indissociável de ensino e 
pesqUisa Se exerçam nas universidades e nos esta®leciPJCD.tos iso
lados. em nível de graduação, ou mais elevado, para fms de trans-
missão e ampliação do sabe:c_ _ _ _ _ _ 

b) as inerentes à administraçãO eScolar e_universitária exer
Cida Por profesSOreS. 

§ J• Haverá apenas uma caxreira docente, obedecendo ao 
princípio da integração de ensino e pesquisa. 

§ ZO Serão consid.erados, em caráter preferericialr para o in
gresso e a promoção na carreira doeenle do magistério supelioi:, óS ~' -
tu los universitários e o teor científiCO dos trabalhos dos candidatos. 

_ Art •. 33. OS Cargos e funções de magistériO, mesmo os já 
criados-ou providos, serão desvinculados de campos·específtcos de 
conhecimentos. 

§I "VETADO. 
§ zo Nos deparliunentos, poderá haver mais de um professor 

em-cada nível de carreira. _ 
§ 3° Ficã extinta a cáteara ou cadeira na organização do en

sino superior do País. 
Art. 34. As universidades_ deverão progressivamente e na 

:n1edida de seu interesse e de suas -possibilidades, estender a seus 
docentes o- Regime de Dedica.ção exclusiva às atividades de ensino 
e pesquisa..· - -

- - Art35~ o regime a que se refere o <D;tigo anterior será prio
ritariamente estendido às ãreas de maior i.mpÕitâncla para. a forma
ção básica e prOfissional 
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Art. 36. Os programas de .P.,ifeiçoa±nelito de peSSoa[ do
cente deverão ser estabelecidos pelas universidades, dentio de uma 
politica nacional e regional definida pelo Conselho Fedeia! de 
Educação e promovida através da CAPES e- do cônSeiho N:acio
nal de Pesquisas. 

Art.37. Ao pessoal do magistério suPerior. admitido 
mediante contrato de trabalho, aplica-se exclusivamente a le
gislação_ trabalhista, ob;~~xvadas as segu:!!ttes_ regras espe-
ciais: - - - -~ -

I - a aquisição de estabilidadé é Condicionada à D.atur~~
efetiv.i da admissão, não C>COlrendo nos casos de interinidade ou 
substituição, õu qu"aitdo a ~Imaiiêllcla no êmprego ~ Qepender da 
satisfação de requisitos especiais de capacidade apurados segundo 
as nonnas próprias do ensino; - _ 

n - a aposentadoria oo;npulSlSria, por implemento _de idade, 
extinguir a relação de emprego, it!dependentemente da indeniza
ção. cabendo à instituiçio -~plemenrM os E_r<>Vent~ da apç~
tadoria concedida pela instituição de Previdência Social, se estes 
não forem integrais.. 

cAPí:rl.JLo rrr 
Do Corpo Discente 

Art. 41. As universidades deverão criar as funções de 
monitor para alunos do curs_o _de graduação que se submeterem 
a provas específicaS.- nas quais demonstrem capacidade de de
sempenho em atividades técnico-didáticas de detexminada dis
cipliDa. 

Paragrafo único. As fuuções de monitor devemo ser remu
neradas e consideradas título ~ posterior ingresso em can:eira de 
IDagiStéilO sUpexiõr. ··- - -

CAI'ÍI1JLOIV 
Disposições Gerais 

Art. 42. Nas universidades e nos estabelecimentos isolados 
mantidos pela União, as atividades técnicas poderáo ser atendidas 
mediaute a coutratação de pessoal na forma da legislação do traba· 
lho, de acordo com 8$ ni:Xmas a serem estabelecidas nos estatutos 
e regimentos. 

_ ~ " _ArtA3. Os veucimeutos dos servidores públicos fedeia!s de 
nível universitário são desVinculados do critério de duração dos 
cursos. 

Art. 44. Vetado. 
·a) 
§ zo 

Art. 38. o· corpO discente terá representação, com wreiio a Art. 14 
voz e voto, nos &gãos colegiados das !Jniversidades e dos es~be~ Art. 15 
lecimentos isolados de ensino superior, bem como em comissões Art.45. Vetado _ _ _ - _ -, 
instituídas na fonna dos estatntos e regimentos. Art. 46 O Consellio Federo de Educaçlio interpretará, na jl· . 

§ 1 o A representação estudantil terá por objetivo á coopera- risdiçlio administrativa, as disposições desta e das demais leis que 
ção entre administradores, professores e alunos, no _tnbalho uni- fixem diretrizes e bases da ed11cação nacional. ressalvada a com
versitário. -- ---- e petência dos sistemas estaduais de ensino defendida na Lei n° 

§ ~A escollia dos representantes eSfudantis será feita por 4.Q24. de20de dezembro de 1961. 
meio de eleições do corpO discente e segundo critérios que in- Art. 47. A autorizaçlio ou o recoubeeimento de univeiSÍda· 
cluam o aproveitamento escolar dos candidatos de. acordo com os des ou estabelecimento isolado de ensino superior será tomado 
estarutos e regimeiuos. - efetivo cem qualquer caso, poi' decreto do Poder Exeruti.vo, após 

§ 3° A representaçlio estudantil não poderá exceder de um pxévio parecer favorável do Consellio Fedeia! de Educação, obser-
qllinto do total dos membros dos colegiados e comiSsões. vado o dis!X'sto no art. 44 desta Lei. 

Art39. Em cada universidade oo estabeleeinseuto ®lado Art. 48. O Consellio Fedeia! de Educação, após inquérito 
do ensino superior poderá ser organiZado diretório para congregar ·- adnililiStrativo, poderá suspender o func.:onamento de qualquer es
os membros do respectivo coipo discente. tabelecimento iso~o de eJJ.Sino: superior ou a autonomia de qual

§ I o Além do diretório do âmbito universitário, poderio for. - quer universidade por motivo de infi:igência da legislação do 
mar-se diretórios setoriais, de acoxdo có-m a estnimra- inleiila -de ensino ou de preceito estarutá.rio ru regimental. designando-se Di-
cada universidade. ~ _ retorou Reitor pro rempore. · 

§ zoOs regimentOS elabomdos pelos diret6ri.os- set.io stib- _ Art. 49 As universidades e os estabelecimentos isolados 
metidos à aprovação da instância universitária ou escOlar cotiipe.. reconhecidos ficam sujeitos -ã verificação peri6dica pelo Canse
tente. - - -- - - lho de Educação çompetente, observado o disposto no_ artigo 

§ 3° O diretório cuja ação -não eStiver em consonâ.ncia cOm anterior. 
os objetivos paxa os quais foi instituído. será passível das sã.D.çôes Art. 50. Das decisões adora&; pelas instituições de ensino 
previstas nos establtos ou regimentos. . _ ·- . superior, ap6s esgotadas -as respectivas instâncias. caberá recurso, 

§ 4° Os diretórios são obrigados a prestar col\U!S de sua ges- por estrita argüição de ilegalidade: . _ 
tão fmauceiia aos órgãos da àdminisiração universitária ou escolar, a) para os Consellios Estadoais de Educação, quando se tia-
na forma dos estatutos e regimentos. tar de estabelecimentos isolados mantidos pelo respectivo Estado 

Art. 40. As instituições de ensino superior. ou de universidades incluídas na hip6tese do art. 15 da !.ei no 
a) por meio de suas atividades de extensão, j)roporcióllaião- 4.024, de 20 de dezembro de 1961; 

aos corpOS discentes oportunidades de participãçãó em piogruiias -- b) para o Consellio Federal de Educaçlio, nos demais ca· 
de melhoria das condições de vida da oormtnidade e no processo 
geral do desenvolvimento; 

b) assegurarão aO córpo discente meios para a realizaçlio 
dos progr:ama:s· CUlturais, artístiCos, cívicos e desportivos; 

c) estimularão as atividades de educação cívica e- de -desPOr-
tos, mantendo, para o ·cuml'f4nento desta norma. orien~_ção ade-
quada e instalações eSpeciaiS; : 

d) estimularão as atividades que_ visem à foiiDa.Ção, cívica, 
considerada indispensável à criação de uma consciência de direitos 
e deveres do cidadão e do profissional. 

SOS. 

Art. 51. O Consellio Fedeia! de Educação flXllr.i as coudiçõ
es para revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos 
de ensino superior, estrangeiros, tendo em vista o registro na re
partição competente e o exerclcio piDfissional no País. 

CAPÍrU!.OV 
Disposições Transitórias 

-Art .. 52. As atnais ui:tiversidades rurais, wtidas ~la 
União, -deverão reorganizar-se de acordo com o disposto no-artigo 
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11 desta Lei, podendo. se necessário e conveniente, incorpcmr es- altera a redação do parágrafo único do art. 354 da Consolidação 
tabelecimentos de ens_ino e pesquisa também mantidos pela das Leis do Trabalho. 
União, existentes na mesma localidade ou em localidades pró- Há oradores inscritos. 
ximas. __ _ _ - -~- ---- _ - _ _ ConcedóapalavtaaoiiobreSenadorAirtonOliveira. 

Parágrafo úriiOO. Verificada, dentro de doze meses, a_ partir 
da data de publicação desta Lei, a juíZo -do CoJ>Selho Federal de 
Educação. a impossibilidade do disposto neste artigÕ as -univeisi
dades rurais serão inCorporadas às federais eXistenteS na mesma 
região. 

Art. 53._ .. , votado .. : -
Art. 54. ... vetado ••• 
Art. 55 .... vetado -
Art. 56. ~--~VCtadQ ·
Art. 57 .... vetado ... 
Art. 58. Ficam revogadas as di~posiÇões em contráriO. 
Art. 59.A presente Lei entr::fenrvigorna data de sua publi-

~~. -

Brasília, 28 de nove,nbro de 1968; 147• da Independência e 
80"daRepública.- A. COSTA E SILVA- Tarso Dutra.- -

(À Comissão de Educação.) 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 

lido vai à publicação. - - -
A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, os Ofí

cios n"' S/78 a S/81, de 1994 (!l"s 3.6:M a 3.627/94; na ori_ge!ll). 
encaminhando, nos termos _da Resolução no 1 f, de-1993, do sena
do Federal, solicitação para que os Govetn.9s dos Esiid_os dO Mato_ 
Grosso. Rio de Janeiro, Rio Gtá:rrde do Sul e Paraná possam emitir
Letras FJ.D.ãnceiras do Tesouro daqueles ~~s. cujos rerursos 
serão destinados ao giro de suas Dívidas Mobiliárias, vencíveis no 
l 0 semesttede 1995. -- - --

As matérias sirão despachadas ~ Comissão âe _AssuntOs_ 
Econômicos. _ _ . _ __ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-' A Presidência 
comunica ao Plenário qUC deferiu- o·Recu:rs-crn"'" 2, ~de 1994, intcr~ 
posto no prazo regimei!.tal, no sentido de que seja submetido ao 
Plenário o Projeto ·de Lei do Senado n,• 232, de _1991,-de autoria do 
Senador Jutah_y Magalhães, que autoriza O Poder Executivo a defi
nir as terras indispensáveis à preservaÇão ambiental, integrantes 
dos bens da União e dos Estados, na forma do arL 23, VI e VU 
combinado com o art. 24, VI, da ConstitüiÇão Federal. 

A matéria fiCará sobre a Mesa 'durante cinco sessões ordiD:i
rias, para recebimento de em.Émdas, de ãcordo com O di~sto no 
art. 235, II, e, do Regimento Interno. 

E o seg1,1in_te o RecUrso deferido: 

RECURSO N"2, DE 1994 
Senhor Presidepte: 
Nos termos do_art._254, do RegimentÕlnl.eii:lo, iD.iexpomos 

recurso para que o Projeto de Lei do Senade n• 232, de 1991, que 
"autoriza o_ Poder Executivo a deftnir _terras indispensáveis à pre
servação ambiental. integrantes dos bens da União e dos Estados, 
na forma do art. 23, VI e Vll, combinado com o art. 24. VI, da 
Constituição Federal" tenha a sua tramitação c<in.tinuada. -

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1994.- Jutahy Ma
galhães- R~nalciO Aragão -César Dias- Lourival Baptista
Francisco Rollemberg -João França - Alexandre Costa - Es
peridião Amin- Luádio Portella- Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
comunica a9 Plenário g_ue, uma vez findo o prazo fv:.ado no pará
grafo único do arL 254 do RegimentO Intern6,§em iíi.ietposíção dei 
recurso ali previsto, determinou o arqUivamento do Projeto de Lei 
da Câmara n• 39;de 1993 (n' 1.809/89. nà Casa de origem), que 

O SR- AIRTON OLIVEIRA (PFL --AP. Pronuncia o sé
·guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srsc Senadores. é com 
muito pesar que venho registrar a triste noúcia do falecimento, no 
dia !3 9esf.e mês, de Desembargador Benedito Leal de Mira, um 
dos mais co~i~ nomes_ da -magistraturâ do AlD.aJá O desa
parecimento desse brasileiro -tão nolável abre uma lacuna -~pará
vel no- COipO juridico do nosso Estado, deixando também na 
população de Amapá um doloroso sentimento de desamparo. · 

Juiz íntegro, imparcial e inatacáveL Benedito Leal de Mlii 
de~ um vazio não apenas no coraçlo de seus-arilígos. mas -em vã-

-noS sCtõreS da vida amapaen.se. Homem de destaque na cultura ju
ridica de Estado, participou da elabcaação de compêndios da 
literat'.JI3. juridica, tendo deixado tambei:n v3liosos artigos publica
dos na revista de Direito Civil. Membro-do -ID.Stittito Nacional de 
Direito Comparado, S. Ex' integr;ava o Tribnnal de JustiçO. de~ 
Amapá há quatro anos, sempre preocupado em aplicar a lei com 
retidão e imparcialidade. 

Nascido na cidade de Vigia. no ParáJ formou-se pela Uni
versidade Federal daquele Extado em julho de 1975. Um mês de
pois, eia aprovado em segundo lugar num concurso para advogado 

-do InStituto Nacional de Colonização e Reforma Agciria. Mudon
se então para o Amapá, à época um modesto territ6ri.O que ansiava 
por tiaDsfomiar-se em Estadc. Desde que chegou no Amapá, Be
nedito Leal de Mira destacou-se como um homem vocacionado 
para o exercício da advocacia. 

Rapidamente integrado à vida do Estado, mostrou grande 
visão de holllOill público quando, em 1984, participou da fundação 
de Partido da Frente Liberal. Ali ele exen:eu o cargo de secretári<>
geral. revelando grande capacidade de organização partidãria, 
além de um dedicado imeresse paios problemas de povo de Ama
pá. Benedito Leal de Mira foi um desses brasile®s que den o má
ximo de si em todas as tarefas a que se dedicou. 

Nomeado em janeiro de 1991, pelo Governador Annibal 
Barcellos. para o cargo-de- Desembargador, foi nessa função que 
ele melhor demonstrou seu ~ de justiça e sua vocação -parti. a 
magisttai:ura. Alé1n de homar as letras jurídicas com seus artigos, 
mostrou sempre-valiosa capacidade de discernimento. ila aplicação 
da lei. Sempre preoeupaâo com os mais necessitados. suas senten
ças foram II1liJ:Cadas pela observância pura da lei e direcionadas 
para a justiça plena. 

Deixa viúva dciia Selma Elizabeth de Lacerda Mira, esposa 
dedicada e companheira de todas as hmas, principal incentivadora 
do seu magníficO trabalho. O Desembargador Benedito Leal de 
Mira também deixa quatro filhos. até agora inconsol.á.veis com o 
acidente que o vitimou dentro do próprio lar, em Macapá. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a atuação desse ho
mem, cujo desaparecimento representou uma perda não s6 para o 
Amapá, mas para tOdo 6 BI'ISil. foi um exemplo para todas as ge
rações que ambicionam dedicar -se à ciência de Direito. Ao obser
varmos a trajetória _desse- Des~bargador, em todos os seus 
campos de atividade. o que vemos é sempre' digno de a.dmiraçã.O -
foi bom estudante, bom marido, bom pai, bom cidadão e bom juiz. 
Foi- tãri:J.bém uni- grande amigo e sua memória nos será sempre 
muito saudosa. 

O SR-PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Epitácio cafeteiii. (Pausa.) - · 
_ Por pemillti, concede a paiavra ao nobre Senador Jacques 
Silva. -
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o SR. JACQUES sn..v A (PMDB- GQ_ Prommcia o -· 8c. Presidente. Srs- Senadores. quero VOltar mais uma vez à 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sh e questão do aumento dos vencimentos dos servidores públicos. tan
s,. Scmadores, p1llÕdos pelo Govemo Col!or, milhares de funcio- to civis quauto militares, Há poucos dias fizemos um apelo desta 
nários públicos que pe:tderam os empregos que ocupavam no ser- tribuna pam que não s6 o Presidente da República, Chefe do Poder 
viço público conseguiram ver reconhecido pela Nação a injlstiça Executivo, mas também os Chefes dos Poderes Judiciário e Legis.. 
de que foram ví~ mas. apesar da detenninação legal, não con- lativo agi.lizassem providências para qUe os funcionários pudessem 
seguiram ainda ser reintegrados às funções. !er_a tempo a sua reposição salarial 

A aprovação da Lei n° 8.873y de 1994y promoveu uma repa- Volto novamente a esta tribuna para fazer o-mes.ItlO apelo, 
:tação. Mai.s que isto,· determinou uma c:orreção da postur.a. gover- na certeza de que, ainda no mês de dezembro, possam os funcioitá
:namen~ o que possibilitou a redenção para tantos-pais e mães de rios contar Com um 13° salário mais robustecido, a ÍliD de ameni
familia que um dia leram nos olhos de seus fi.Ibos e flllias, esposas zar o sofrimento de seus familiares. 
e maridos, aquela leve sombra de suspeição que a proplganda ofi- Tenho a certeza de que se o Poder Executivo tomar essa ini-
cial de então peDD.itia., estinmlava e premiava. = ciativã., o Poder Judiciário e principalmente o nosso Poder Legisla-

Indevidamente chamados de anistiados, esses qUe nenhum tivo também cuidarão de seus funcionru:ios. · 
crime cometeram, aguatdam. hoje sua reintegração ao serviço pú- Eu o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
blico mas esba:u:un no problema or:çamento da NaçãÕ. Mas, o que O SR.~ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Cóitcedo a 
a maioria ainda não consegue ver é o quanto o serviço pUblicO se pala VIa ao nobre Sena.dot Epitácio Cafeteira. 
ressente da perda abrupta desses servidores, o que já ocasionou O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR- MA. Pronuncia 
uma perda consídetável da sua capacidade. de f:ascalização e de o seguinte discurso.) - Sr. Pr.çsidenre, Sr-"s e S.rs. Senadores, todos 
suas atividades afms_ Isso rem peu•lizado a Nação e prejlâicado o sabem que disputei o maudato de Govemadot do Manwbão. Penso 
papel social que o Governo vem tentando desempenhar, o que nos_ que tenho a obrigação de mostrnr ao Brasil o que aconteceu. Devo, 
leva a refletir iiicansaveim.enr.e sobre a questão. _·_ · _ _ também, mostrar a esta Casa, poxque aqui votamos as leis, princi-

Hoje sabemos que o aproveitamento· desses prof"ISSionais, palmente as eleitorais. e votamos na ptesuiição de que sejam obe-
além de eronomizar tempo e recursos oom tteinamento, é wnil-op- -deCidas. -.. 
ção segura de reposição de recarsos humanos e é uma alt.emativa O que vamos demonstrar, hoje, e deixar beln. claro. é que, 
que o Governo pode lançar mão para o preehchimeDt.o da_lotação . no Maranhão, assim não aconteceu. As leis não fOI3ID. cumpridas e 
ideal de seus quadros. Fica a pergunta: Por que, ~ invés de aõrir- vou comprovar com documentos, Sr. Presidente. 
se novos conCUrSos para a reposição dos setvidores que se aposen- Pedi a recontagem dos votçs do .M<u:anhão. Estou juntando 
tatam. ou que tinham pedido sua demissão, o Govemo Dão aqu~ nessas quatro prim.ettas pâginas, fotoc6pias de documentos 
reintegra-os "demitidos" em seu corpo funcional? autenticadas que seriam õs boletins de uma. Em cada folha tem 

Sabemos que o Presidente Itamar Frnnco se preocupa em ~ dois boletius da mesma uma: um. dá um resultado; o seguinte, dá 
apressar a aplicação do dispositivo legal que mauda reintegrar essa outro. Então. aqui temos quatro pares de boletins com resultados to
pequena parte dos demitidos, Comove-nos saber que, quauto aos ta1meute diferentes. S6 isso já justificaria uma recontagem de votos. 
30 mil passíveis de recontratação, estejamos discutindo ainda a Na realidade, o povo. no· Maranhão. queria que eu entxa.Sse 
dispom"bilidade de recmsos fmanceiros _para o reaproveitamen~ de com uma medida, e eu só estava aguardando o final da eleição 
pouco mais de três mil ex-funcionários. como é o caso dos nov_e- para_ fazê-lo. 
centos que deveriam ter regressado às suas antigas !Unções na PE- Cheguei a redigir um manifesto de despedida quaudo saí do 
1ROBRÁS, ou dos dois mil e quinhentos que já deveriam. ter Mar.whão, o qual vou ler, para que conste dos Anais: "a verdade " 
voltado aos seus postos na CONAJ3. conb:a a f~ bn.>ta., a fé contra a má-fé". Dirigia-me aos eleitores 

Ficou, no entanto, o ~ecim.ento moral que é o único e amigOs do l\.1aranhão, dizendo; 
prêmio pârn a graride maioria dos demitidos, pois, dos ~to e trin
ta ml! atingidos, apenas lrin!à mil poderão ser reinregrados. Fica
ram defmitivarilerite excluídos cem mil funcionários públicos 
brasileiros- ~ ~ 

Que Q iuJeresse demonstrado pelo Seubor Presidente de Re
pública seja coroado de êxito, é o que desejamos pam esses pou
cos·que foram atingidos pelos beneficies da Lei ll0 8.878, de 1994. 
Mais que isso, porem. desejamos que o País reaprenda os cami
ubos da Justiça e seja capaz de alocar os rean:sos necessários ã re
paração completa de uma injustiça cometida, pua que não se diga 
depois que, no B=il, a Justiça s6 se cumpre quaudo há dinheiro 
sobrando no Otçameuto para isto. 

É com o pensamfi?nto voltado para todOs esses injustiçados, 
principalme:nte para ·os que continuaram excluídos pela norma re
paradma, que ocupô a ln'buila desta Casa, para somar a miuba voz 
à de todos os homens de bem que se manifestaram em_ fa"yor_ º"º~ 
demitidos: ·:E;·se· Dãó ·nos e· pemiifidO-tr.mStoimar"eiD algo mais 
concreto o mero ge·sto de boa vontade com que hoje acenamos 
para essas pessoas, que fique patente aqui no nosso mais sincero 
apelo para a agilização de suas readmissões_ 

E, se isto lhes pode servir de algum consolo, saibam eles 
que,. mais que a cada um desses injustamente demitidos, foi ao 
Brasil que se causou tanto .JJl3l. 

Meus queridOS amigos e minhas. queridas amigas: 
O resultado oficial da eleição pam governador do 

&tado não reflete a voo.tade li"Vl"Ç_ do nosso povo. A 
maioria queria a liberdade, ~ ·t disputa eleitmal foi 

-conduzida como se o Maranhão vivesse numa ditadura, 
em que o grupo dominailfe faz o·gue quer. Humilharam 
a coÍlsciência popular e desrespeit.amm a justiça. 

~ Pru:a impor a eleição da candidata Roseana Sar
ney, usaram de tcxlos os meios fraudulentos, atropelando 
a lei ~ violentando a moraL Montaram farsas, como o 
·chamado 11caso Gtanville", depois o "caso Coroatá'', e. 

-por último, o "caso Reis Pacheco", onde chegaram ab 
cúmulo de acusar-me de seqüestro e homicldio. 

Essa calúnia começou com um artigo do próprio Senador 
Samey. que;-Oepois, apareceu rias televisões, rádios e jomais sob 
seu controle, e terminou multiplicada em inúmeros paDfletos pelo 
Maraxili.ão afora. Não satisfeito, no -diã. 8 de novembro - sete dias 
ames do pleito- denunciaram-me ao Superi.orTnõuna.I de Justiça.. 

V. Ex-s irão encontrar no dossiê que lhes foi entregue, o jor
nal do dia 6 de novembro, onde se podê. ler a 1'Coluna do Samey''. 
No dia 8 aparece uma denúncia ao STJ, onde sou acusado dos cri
mes de seqüestro, assassinato ·~ oC:Pltação de cadáver. Este assunto 



7268 Sexta-feira 25 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) Novembro de 1994 

será tratado mais adiante, quando falarei das provas. Continiia'?ao: seana: Samey e Femando Samey para Se pronUnciarem. Foram no
tificadas também as empresas O Estado do Manmhão, 1V Miran
te, 1V Difusora, Rádio Mirante, Rádio Difusora e Rádio Timbira, 

ReiS Pacheco, a suposta vítinia, está vivo. mas para S!Jspenderem imediatatiumte a propaganda negativa feita ao 
.uma boa parte do eleitolado nunca soube disso. Quâ:õ.do --candidato pela coligação 'UniãopeloM.anmh.ão", queexaeu. 
mostrei a imagem dele na televisão. a exibição _fot sabe- _ 
tada ""TV Mirante, emissora de pfopriedade da {amília Porém, eles sempre fizeram ouvidos de metClidor. A lei não 
Samey, enCa=gada pelo 1RE da .. geraçã. 0 e transmissão foi feita para éles cumprirem. A lei é feita para· a massa ignara 

- cumprir; eles estão acima da lei. 
do programa eleitoral. O resultado é qu-e a imagem de 
R p O documento 7 é uma fotoc6pia da "Coluna do Sarney'\ em 

eis acheco vivo só chegou aos lares da capital e dos seu J"omal o Estaào do Maranhão, do- dia 6 -note be"" Sr. Pre-
rounicípios mais próximos. " ._ 

sidente, do dia 6 de novembro, nove dias antes da eleição. A Colu-
Ou seja, o link. que é mandado para o interior, só folligado 

depois da metade do meu programa,. para que o interior não visse a 
figura do cidadão Reis Pacheco. _ 

Enquanto isso, as emissoras de n\.dk.l e TV do esquema Sar
ney realizavam propaganda ilegal diariamente, até o dia da elei
ção." 

Mostrei isso_ ontem em meu gabúiete, com fitas de video
cassete., onde o cidàdão Davi Alves Silva. no "Bom Dia Impera
triz" do dia das eleições, dizia: "Hoje o SeuadQI'_ vai começar a 
pagar, porque o povo Yai eleger Roseana." ~sso, da maneira mais 
afrontosa. HoQ'{e também comícios depois do dia 12, quandO um 
cidadão dizia: 11Hoje nãg é..~is dia de comício, mas estou aqui 
para pedir voto." Foi _issO o que a~I!_tecéU ·no Mara.Dhão. Prosse
guindo com Q ~esto: 

Pelo menos 17 aviões e alguns he~i~teros esti
veram a serviço da candidata Roseana, numa ostentação 
de riqueza como mmca se viu. 

Na última semana antes do pleito, quando as pes
quisas me davam uma vantagem de, no .IllÍD.Ílilo,-,cincõ 
pontos percentuais: [ e já -estive- a-dóze ponlOS percen
tuais na frente] distribufram centenas de milhares de 
''cestas básiCaS", remédios, toneladas de roupas e toda 
sorte de presentes, explorando o estWo de necessidade 
do nosso povo. . __ 

Ao mesmo tempo, difundiram as calúnias aii:ida
com maiOr furor. 

Esta é a realidade. Fizerãnl de hdo para cobrir
me de lama, para destruir minha reputa~. Erifrentei-os 
de cabeça erguida. Foi à verdade contia a força bruta, a 
fé contra a má ré. o povo me conhece e mostrou que 
confia em riilii:i. 

SaiO desta eleição com a tranqüila certeza do de
ver cumprido. 

Os votos que recebi foram conquistados sem ca
luniar, sem fraudar, sem desrespeitar a lei. Foram votos 
de amor. não de temor. Queria e quero O mandato de go
vernador, mas sem perder o respeito do povo. Se tiv~se 
que optar. preferiria ter O fespftto s~--mandato que o 
mandato sem respeito. 

, Mas, a fraude e a ilegalida~ não podem prevale
cer. E o povo quem não-admite maiS essa Violência e é 
em 1\Ctne dele_ que exig1renios o_ restabelecimento da 
verdade das umas:. Levaremos as provas aos: tribunais. 

Tenham fé. 
A liberdade há de chegar. 
Aquele al:caço. 
Epitácio Cafeteiia." 

Esta foi a minha mensag~m ao-povo do Maranhão: 
Agora, começarei a mostrar os document9s a Y. ]_3x~ Nes

se dossiê que têm eJ;D. mão, na·pfo.gi:ria 6, podem Obsenrar que, já 
em 18 de agosto, o Conegedor Regional Eleitorãl notificaVa Ro-

na. que tem por título "Liberdade e Reis Pacheco", diz qne, em 
janeiro de 1988, seqüestrei o causador da morte de meu sogro e 
desapareci com ele para desová-lo. 

Isso foi i:J.o dia 6 de D.ovembro deste_ ano. No dia 7, apareceu" 
um tal de Auacleto dos Reis Pacheco, dizendo-se irmão do Sr. 
José Raimundo dos Reis Pacheco, que deu entmda, aqui, no Supe
rior Tn"b!mal de Justiça- está na pãgina 9- em um prooesso con
tra~ ãCusando-me de crime hediondo. 

Essa petição é interessante., porque é do dia 8, dois dias de
pois do edit..~ mas_ teve a firma reconhecida no dia 7, ou seja, 
reconheceram a firma antes de ele ter assinado. 

E o que aoot1teceU, então? Um auxiliar meu, aqui do Sena
do, saiu em campo e descobriu onde estava o Si. José Raimundo 
dos Reis Pacheco. 

-Qu~o primeiro diScutir eSsa--petiÇãO de n~ 653, a -qual foi 
dada entrada ~qui no_ Superior Tnbunal de Justiça e encaminhada 
ao Ministro Edson Vidigal no mesmo _dia da entrada, isto é, 8 de 
novembro de 1994. 

Saí atrás do cidadão. encontrei-o, mas, nesse ínterim, o Sr. 
Ministro Edson Vidigal declarou-se impedido de examinai: a maté-
ria. -

Deram entrada no STJ porque o crime teria sido Cometido 
por um ex-Governador, no eDtanto, eu já dispuiJha de foro privile
giado c~omo Senador da República, o do Supremo, o·que eles fmgi-

_____ram ign.OIU. _ _ . 
Na página 9lê-se: 

Anacleto dos Reis Pacheco, brasileiro, casado, 
microempresário, residente e domiciliado ® Rua 15, 
casa-40, cOQjuntO Tancredo Ne~~--~lém, Pará". _ 

. Meu candidato a Vice-Governador foi até Belém do Pará e 
-ap.iirnl: primeiro, lã -não existe conjunto íancrt.d9 NeVes; segun
do, ele, Anacleto, não é usuário de hlz e llem de água_ em Belém. 
Continuamos ã proa~ra de Ail.acleto. Chegamos, então, ao STJ. 
Descobrimos onde foi reconhecida a fuma do Sr. Anacleto dos 
Reis PacheCo, -que junta uma fo:toc9Pia de carteira: de=identidade - -

~ página 13 - expedida pelo Instituto Félix Pacheco. Lá , no S11, 
descobrimos que a fuma foi reConhecida no dia 7. em Fortaleza. 
Ou seja, o cidadão se dizia morando no Pará, reconheceu a fnma 
em Fortaleza -e deu entrada nessa petiÇão aqui, -no Superior Tribu
nal de Justiça. 

Procuramos saber, em Fortaleza, quem é que havia abonado 
a fnma do Sr. Anacleto dos Reis Pacheco e quando ele tinha dei
xado o seu cartão de autógrafo. A infcirmação que recebemos foi 
de que o cartão de autógra,fo de Anacleto dos Reis Pacheco é do 
mesmo dia 7 de novembro. OU seja, ele chegou lã ·rom a carteira 
de identidade, deixou o cartão de autógrafoS, recoDheceu a (nma, e 
trouxe o petit6rio para cá. Ninguém elleontra o vivo; sim o Sr. 
Anacleto é o vivo, que está reclamando que o irmão está desapare
cido - que foi morto, sequestrado e desovado! Esse vivO nínguéni 
eDCüntra. O "morto" nós encontramos. Encontramos e gravamos 
uma fita, onde ele diz o dia e a hora em que está gravandO a· fita, 
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afumando que está Vivo· e· que deSeja Coriti.nuar vivo.- O: rll:ú~-Pe
dido que o Sr_ José Raimmido fez foi para não dizerem onde ele 
está , porqne ele tem medo de ser morto, para que a mim atribuam 
a morte dele. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como é~ difícil fazer politica 
assim. 

Eu achei o "morto" mas não coD.Sigo entOntrar o viyQ.-Gas
tei a metade do meu último Progcuna Eleitoral, o do dia 12 de no
vembro, para mostrar que a ''denúncia Reis Pacheco'' eza mais 
uma farsa e que o "morto'' estava vivo. Pois bem. essa metade do 
Progmma não foi ao ar para ·o int~or.-mas s6 para a capital. No 
interior, o Prõ&rama ficou reduzido a uma frase, quando eu digo: 
"Estão vendo? Caiu a máscara. O homem está vivo". Foi_ tudo o 
que apareceu no interior. . _ 

Mas, Sr. Presidente, isso foi apenas parte dos insultos que 
recebi Tentaiam -colocar-me como bandido, assassino, matador, 
seqüestxador, ocultador de cadáver. O povo do interior do Mara
nhão não tomou-conheclnlento de. que o homem a quem me atri
buem o assassinato está vivo e que acjUiiO era somente uma 
manobra para me desacreditar e _me ~ v_9~ ~as. à proporção 
em -que a eleição ia se aproximanQ.o, o desrespeito aumentava. 

O povo do interior do Maranhão é um povo careid.e e todo 
mundo sabe disso. É até mantido carente para estar sempre sujeito 
àqueles que querem voto em troca de qtr.!iquer coisa- O doCumen
to n° 14, que V. Ex~ têm em mãoS., é um requerimento -da Promo
tota de Arari ao Delegado de Polícia da meSJJla ci~de. nos 

s~~~~-~~ 
Requisito a V. S' a instauração de mquérito poli

cial visando apurar o desvio de alimentos da Compachia 
:Maranhense de Abastecimento pelo Prefeito- MuníCipal 
desta Comarca, os quais ~fóram distribuídos irregular
mente nos clias doze e treze do corrente mês, viSando 
prevalecer a candidata do PFL, Roseana Samey. 

No documento de no 15, temos o oficio do Promotor de Jus
tiça ao Procurador Regional EleitOrai, onde, no texceiro palignúo, 
que faço questão de ler, está registrado: 

Conforme documento anexo, o amincio da doã
ção das cestas foi divulgado pelo Prefeito Leão Santos 
Neto, em comício Ocoxrido n.ã rioite de 11 de novembro, 
onde fazia-se presente, dentre outras lideranças politicas,~ 
o ex-presidente José Samey, pai da caudidata do PFL, 
Roseana Samey. Nesta oportunidade, garantiu o referido 
prefeito-que~ distn'buiria dez quilos de arroz, feijão, mi
lho e macarrão par.i cada f{ll:riília das zonas rural e urba
na do municípiO~ pedindO, em seguidâ, à pOpulação, 
votos para a candidata do PFL. 

Esse documento é oficiai, Sr. Presidente. Leio mais à frente, 
páginas 18 a 22: 

O Ministério Público Estadual [em Imperatriz] 
através dos Promotores de Justiça no fmal assinado, in
vestidos nas funções eleitorais, vêm à presença de V. 
Exa, representar contra a agremiação partidária em que 
figura como candidata ao Govemo do Estado a Sr' Ro
sea.na Samey, pelos motivos f'aticos e juiídicos ã seguir 
relatados: 

DOS FATOS 

É de domínio público que a agremiaçãO partidária 
ora representada, -através_ da pessoa do Deputado eleito 
Davi Alves Silva, vem promovendo nos últimos dias, a 
distribuição gratuita de alimentos, tais como carne bovi-

na, fran~ ~ l~ite às pessoas CarenteS dÕs díversos bair
ros desta cidade. 

ls_to aqui é um dociúnentário, -Sr. PreSidente. Orite~ a Un:
prensa, que foi ao meu gabinete, teve a ·Oportunidade de ver o 
povo cOirendo atrás de um pedaço de frango, atrás de um saco de 
leite. ou atrás de um pedaço de carne. ~tão, a representação. que 
não é minha. é clã. PromotOria. cita, inclusive, em que artigos da le
gislação está enquadrado o Sr. Davi Alves Silva. Esse documento. 
que acabei de ler em parte. está assinado pelo Dr. Antônio Dias da 
Luz e Dr. Waldenir C. Lima, que são dois Promotores de Justiça 
de Imperalriz. 

Já mencionei que o Sr. Davi Alves Silva, no dia da eleição, 
15 de novembro, afnmou, no progr:ama "Bom Dia Imper.ltriz", da 

- TV I\1irante, de propriedade da família Samey, que o Senador Ca
feteira dissera que não era vaca leiteira paia dar leite e que, portan
to, iria pagar pelas sua:s paia.vrã.s naquele mesmo dia, pois o povo 
votaria em Roseana para dar o troco. Isso aconteceu no dia da elei
ção; E nós :PeiOOD:ioS a conta das vezes que aqui nos reunimoS para 
regulamentar as leis qu_e deveriam prevalecer em uma eleição • Lá' 
no Maranhão elas não prevaleceram. Não estou aqui apenas para 
dizer o que sinto. Estou. aqui para mOstrar documentos. 

Sr. Presidente, em Imperatriz, o Ministério Público-faz o~se
guinte requerimento (fls. 26): ~ 

O MiniStério Público Eleitoral, por seu Procura- _ 
dor Regional Eleitoral. em exercíCiO, no uso de suas atri
_buições.q.re-lbe--confCm:e:i o-a.."'L- 129,- da ConstitüiÇão 
Federnl e o art. 27, do Código Eleitoral, vem, respeitosa
mente. perante V. Ex• representar contra o jornal O Es~ 
tado do Maranhão, em razão dos motivos de fato e de 
direito que a seguir expõe: 

E àl ele demoostra que o jomal O. Estado do Maranhão 
não cumpriu a leL Apesar de, em agosto, ter sido.notificadO-para 
não fazer propaganda eleitoral favor.ível à candidata Roseana, ele 
continuou fa.Urido. 

Mais adiante, _os autos íazem notificaçãO e aublação do jor
nal O Estado do Maranhão D.o sentidO de suspender_imediata
mente a propaganda eleitoral que vinha cootinuamimte sendo feita 
em favor da candidata Roseana Samey, que é a dona do jomal. 

Às páginas seguiirtes, 29 e 30, a Diretota-Geral do Tribuual 
notifica o Sr. Sérgio Macedo, Diretor Superintendente da TV Mi
iante- de propriedede da família Samey- que o Tribunal resolveu 
suspender por u~ hora_ o programa "Getaldo Castro", na Mirante 
- AM, por duas homs o programa ''Grande Jomai Mintnte" em 
suas af'iliad,as e por uma hora a 'TV Minmte11

• no horário das 19b 
às 2Cll. Nas páginaS -seguiliies Vetificit-se ~que o jOrnal 0- Esiadõ 
do Maranhão foi multado eni 5.000 UFlR. ~ 

~Às folhas 32 e 33, está oAc6roão n• 2-639, da Justiça Elei
W!al.do Maranhão, que tem o seguinte teor. 

VISTOS, etc.-
ACOR!>AM Os Juízes~ do Tribunal Regioual 

Eleitoral do_ Maranhão, à un.animída.de detemúna a sus
pensão do programa do apresentador Ivilson Linta da 
Rãdio Timbira, pelo tempo de 04 (quatro) horas, em dias 
subseqUentes., oficiando-se ao DENTEL para que execu~ 

_ te essa decisão, utilizando-se de força poliCial fedentl, se 
necessário, -e encaminhando-se os autos ao MiniStério 
Público para as providências cabíveis, tendo em vista su
posta infrnÇão do art_ 346; combinado com o 377 do Có
digo Eleitornl. 

Trata-se, Sr. Presidente, da Rãdio Timbira, emissora do Go
verno do Maranhão, onde o Secretário de Assuntos-PolítiêoS com-
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parecia apenas para me insultar, no que era coadjuvante 9 apresen- Pacheco, que nínguém sabe onde_ está e que fç! feit~_pa:rã !~ntar re-
tador do programa. · petir o caso dol'ar.má; o caso do Eeneirinha. -

Na pãgiDa 35, vê-se que o Juiz José Ribamar Sautos Vaz O Sr. Alex'!lldre Costa- SínL Mas quero saber se V. Ex•. 
determinou a suspensão do programa O que o ·povo quer saber. vai me conceder o aparte. 
da Rádio Mirante- AM. por duas vezes, duraute dois dias. O Sr. EPIT AÁIO ·CAFETEIRA - Não vou conceder o 

Sr. Presidente, esses documentos são muito sérios. Mostrei- aparte porque estou fazendo um ~epoimeD.to. De:(X>is V. Exa faz o 
os ontem. em meu gabinete, à toda a imprensa que ali oomparecãl, seu. 
junta_mente com_Ulp. fi~e feito pelo SeD.ãdor José Samey, e~ _ Q Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço que V. Ex•. 
que antes de sua apresentação há a -seguinte recõmenaãção: "Aten- me inscreva após o orador. S. Ex a não_ vai me OOn~~ o aearte._ e 
ção! Nâ'o coloc;lr no horário 9<> 'fRE; colocar somente nos noticiá- sou obrigado a_falar. -
rios", e, no qual, ele pede votos abertamente. = • -- -- O Sr. EPD'ÁdO CAFETEIRA- ~ao mencíoD.ei o nome 

De 136 Mtmicípios, 130 Prefeitos- apoiaram a'C3D.didata ofi- de V. Ex•. 
cial. Cada Prefeirura tem uma -repetidora e aquelas repetidoras não O Sr. Alexandre Costa_..:. _Mas eu também ~mei parte neS-
podem gerar, podem somente repetir. Mas, em todo o Estado do sa eleição. _ _ ~ - ~ - - -
Maranhão esse fllmete foi apresentado. No horário das propagan-- O Sr. EPITACIO CAFETEIRA- Todo o povo doMara-
das das geradontS, quando ficavani apenaS qilãâros negi"os, eritrava nhão tomou parte na eleição. 
o Dr. Samey-pedindo voto. Se alguém qUiser ver C? ~ideoteipe, es- Tenho o direito de fazer um depoimento. É o CúDmlO eu não 
tou pronto para mostrá-lo em meu gabinete, como também o do podir ctiscorrer sobre o que aconteceu_ no Maranbão. ,Fui acUSadO 
povo corrCndo atrás de frango, de leite. de seqüestrador, homicida e ocultadOr de Cadáver, e não posso Ia-

Foi dessa fonna. que aconteceu a eleição no Maranhão. Per- lar? Tenho que estabelecer uma discussãO pãra mostmr que isso é 
di. Ivlas, afmal de contas, disputei contra a fome, contnl a miséria, uma men6ra.? N"ao tem seritido, Sr.PresideDte1- · 
contra um estado de necessidade de uma população carente. No _ .O Sr. Alexandre Costa - Mas V. Ex" alndà ~o sabe: .. 
Maranhão também houve oferta de_ dioheiro por parte da outra O SR; PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Peço pezmis-
candidatura. Estã lá, tudo registrado em videocassete. Eu não que- são para interrompei' o nobre 'on.dor. - · -
ria fazer uma eleição e nem faria uma eleição que fosse uni Co:D.- -a_ ilustxe orador já disse que não pemrite aparte-a um Sena-
curso para ver quem dá mais comida, qtiem âá mais leite. Isso não dor. - - · 
é Política! - - -Na forma regimental. S. E~ não poderá truiis conceder 

Eu não-descumpri a lei, Sr. PresldEmte. Quero dizer aos aparte a nenh~ Senador. __ 
meus pares que valeu a pena. EU level alguma iSfienwÇa para O -o n~bre ~~diz gue ocupa a· tn~na. para fazer um de
povo. O povo não aCeita-estar s6 e se sente s6. Me diziam: "Mas ~eil.to .. E o seu direit.;>. Ap6s, concederei a pal_avra aos Senado-
Cafeteira. você ainda _tem quatro aDos de mandatO, poÍ que é que res <p.J.e desejarem falar. . . 
vai fazer isso?" Quanto eu tinha 12 pontos na frente, todo mUI1do _ O Sr. Al-dre Costa -Sr. Presidente, não-~ fm:çan. 
dizia: 'Tem 12 pontos, mas, infelizmeD.te, vai ~er" .. Todo mun- dO o -orador a ri:J.e conceP-er uril apat1e- Eu fiz UD;l apelo. S. Ex• é 
do sabia como seriam as eleições e~ meu Estado. um democrata, um homem do povo· e está falando coisas que me 

Mas eu não perdi e nem perco a fé. O_ homem público não ofendem, porque também tomei parte nessa eleição. Fui eleito Se
poda disputar apenas para receber mandato. Eu repito aquela frase: nador da República pelo Maranhão. S. Ex" não tocou no meu 
se tiver que escolher entre ter o respeito do povo? sem mandato, e nome, mas generalizou oS fatos. Logo, eu me considero incluído 
ter o mandato, sem o resPeito do povo, eu prefirO ter o primeiro-. nesses fàtos. SoliC~tei u:Di aparte qué pode ou não ser-Concedido. 
Eu estou cumprindo a míDha obrigação. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Senador Ale-

O Dr. Samey, _n~· _c_Up polttico, nesses dois minutos~ xandreCosta,onobreoradorjá-di$seexpressamentequenãocon
pouco, ficoU repetindo: I n. Senador Cafeteila não tem progratíla cede aPartes e procurou justificar o seu comportamento, alegando 
de governo. Ele s6 deseja m'e expulsar do Maranhão". _ _ que está na tribuna hoje para preStar um depoimento. _ 

Parece que S. Ex• tem síndrome de_ -~_mplô e não perde o Eu solici;taria aos no"W-...s colegas gue não pedissem apartes, 
espírito de megalomania. Prova disso é -~a c;lgclara.çãO no Estado porque já não é possível concedê-los. 
de S. Paulo, no dia 17 de novembro deste ano. onde diz: ''For- Peço ao nobre orador que prossiga e conclua o seu promm-
mou-se uma frente _não apenas regional,_ mas nacional. intemacio- ciamento. , ._ ,- _ _ · 
nal,universal,paradorrotarSarneynoMa:rl!nl>ão", _ _ O Sr. EPITACIO.CAFETEIRA- Muito obrigado, Sr. 

Eu gostaria de fazer dois registr~. Primeiro, S. Ex". saiu do- Presidente. · 
Maranhão não porque eu o tivesse nlari.Ci,adô embpra. S. Ex'"". queria Eu tive o cuidado de :me reportar, em todos os documentos, 
o mandato de Senar,lor. e o lugar 1!13is fácil para consegui~lo era _o ao segundo turno das eleições. Não falei da eleição do Sénador 
Amapá. Segundo. na hora que ele colocou que as eleições deste Alexandre Costa, até porque eu gostaria de ver a4õl.--Se" dc;fenden
ano seriam um plebiscito para saber se o povo queria ou não que do, o Senador José Sarney,_ que tem um mandato e pode vir se de-
ele ficasse, pelo menos metade do Maranhão disse que não. fender. 

O Sr .. Alex~dre Costa- V. Ex•. me permite aparte? _ S. Ex• diz, no seu editorial. que fui covarde quando o acusei 
O Sr. EPIT ÁCIO CAFE'i'EmA - EstoU- fazendo tini num m('Jqle~!b em qUe ele nãO poderia ·se defender, uma vez que 

depoimento~· SenadOr Alexandre Costa. DePOiS- V. -EX,_ fará o não era candidato. Mas, aqui, S. Ex• pode falar. se explicar, não 
seu. precisa usar um- amigo. S. Ex• tem. na realidade, como Senador, 

O Sr. Alexandre Costa- Eu espero:~ - todas as_ condições para falar. Agora, ele vai ter que explicar como 
O Sr. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Estou- faze<illo o meu feza campanha, como usou e a!>usou das televisões que tem, como 

depoimento sobre a eleição do Maranhão e não terçando ~ gravou fitas de televisãO para pooir votos. Essas coi~ precisain 
com V. Ex•, porque não vim aqui para isso. Não-vim para discutir ser explicadaS. Eu não estoU a(}ui para acUsar ninguém de maneira 
a eleição. Vim para explicá"la. Estou aqui jUntando docu~ntos. lev~. ninguém! On~ havia aqui, no Congresso, um cidadão, 
Nenhum deles é falso. Falso é esse petitótio do Sr. Anacleto Reis filho do Senador Samey, distribuindo papéis insultuosos a mim. 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 25 7271 

sem Dellbum documento. E!! fui acusado até de seqüeslrador, as
sassino e ocultador de cadáver, sem _nenhum documento! F.ibrica
va-se, naquela hora, uma petição de Anacleto dos Reis Pacheco, 
que ninguém sabe onde está ou onde vive.~T!!do par.> quê? Para 
que o povo não vOtasse em Cafeteim. E eles falavam em nome da 
h"betdade. Libetdade de Reis Pacheco. Na realidade, era liberdade 
para agredir, para usar seus jornais e suas televisÕes, acima da lei. 
Na próxima vez em que aqui for votada uma lei eleitoraL eu s6 
voto se hQUver a garantia de que ela vai ser, de fato, cumprida. 
Porque. de forma muito Clara. por esses documentos apresentados, 
pode-se pe110eber quantas vezes a lei foi desrespeitada. Quando eu 
disse que a Justiça foi humilhada. é verdade. eles humilharam a 
Justiça. O importante era o mandato a se conseguir. _ ~ _ 

Eu quero dizer, Sr. Presidente, que volto a esta Casa coro a 
cabeça erguida. Não fui <inquaârndo em nenhuma reclamação do 
Tribunal. Não fui punido poi-Denbum dos meus pronunciamentos. 
Não fui chamado à atenção por uso indevido de coisa alguma. Eu 
não tinha camisetas para distribuir, eu não lii:ili.a alimentos para 
distribuir. Tinha seis carros de som e enfrentei 17 aviões e 2 ou 3 
helicõpteros, não Sei, não daVa para contar, pois esbvam todos 
voando, a toda hora. Q Senador Samey só <:Jlegava de helicóptero. 
Hcuve até um fato muito interessante-: ~Je c}Jegou em. Miranda do 
Norte, saltoo do helicóptero? Chamou o povo para o coo::iicio, e o 
povo não foi, ficou olhando o helicóptero, porqUe ·o helicóptero 
exa mais importante. Exa eomo um gafanhoto que levantava_ vôo, 
sem precisar tomar carreira! Então, foi iSso o qUe aCOnteceu .00 
Ma:ranbão. Hoje, o filho do SL José Samey estã dizendo que eu es
too aqui par.> tentar diminuir a candidatura dele ã Presidência do 
Senado. Não! Não é isso! Mas é possível que a bancada do P.MDB 
esteja se esquecendo_. Há um ditado que diz que um dia_ é ~-caça, 
outro, do caçador. Com o Senador Samey, é sempre dia do caça· 
dor. Quando estavam cassab.dó, ele era o cassadoi-, agora que nãO -
cassa mais, ele julga que ainda está mandando. _ . 

S. Ex• tem todas as condições de vir aqui e se defender, e se 
a Mesa me penn.itir, trarei os videoteipes most:rnndo a man_eira 
acintosa com que o Dr. Sarney, ·ex-P:residente da República, violou 
a lei. descumpriu a lei., pouco se Íl:tlf'Ortou que houvesse lei. O im
portante par.> ele era chegai aqui com cí troféu e diZer: ''Minha fi. 
lha está eleita e eu sou candidato à Presidência do Senado.'' 

Se S. Ex• tiver tantos votos quantos paxecttes emitiu nesta 
sua investidura, não Vai ter neDhum; se s_ Ex.• tiver tantos votos 
quantos projetas apresentou riestes quatro anos de Senado, não vai 
ter nem o dele. p<mJUe não apresentou nenhum. Mas, se tiver tan
tos votos quantos requerimentos apresentou para viajar paia q ex
terior, está eleito, não cabe discussão, ponJUe foram os papéis que 
S. Ex• mais apresentou aqui: pedidos de lice~ça para se ausentar 
do País., _para participar de reuniões de ctlpula; reuniões com che
fes de Estado- S. Ex" é estadista. Pelo menos é dono de umj<>:Dal 
que se chama Estado e quem é dono de um jornal que se chama 
Estado deve ser estadista. É assim que S. Ex• entende. 

. Mas, Sr. Presidente, não estou aqui para denegrir a campa
nha de ninguém. O PMDB resolve como achar melbor, não vou 
interferir porque não está em minha seara. Só tenho uma-culpa: 
atendi a um pedido de Tancredó Neves para ir à convenção do 
PMDB pedir ao partido que aceitasse José Samey em seus qua
dros, única maneira de fazer a d:!apa Tancredo-Samey.E oPMDB 
sabe disto. O SenadorNaborJuniorestava lá, todos que lá estavam 
viram que pedi porque acreditava no funde umpetiodo que todo o 
povo queria que realmente fosse concluído. 

E o que aconteceu? Aconteceu que S. Ex• apregOa que to
mou conta do P~B. que distribuiu favores ao PMDB, que co
manda o PMDB, que escolhe pelo PMDB. Mas o problema é do 
partido~ não é meu. -

Estimo que haja uma reflexã.._., qt,;e esta Casa seja dirigida 
por um homem que realmente trabalhe, que realmente venha aqui 
trabalhar, como o nobre Senador Alexandre Costa, por exemplo, 
qualquer um que venha f3.zer pronunciamentos, que apresente seus 
parec~ que esteja presente em pleuãrio, que vow. ;üm.ü, ê para 
isso que estamos aqui, pãra isso somos eleitoS~ para isso recebe
mos o nosso subsídio. 

Não entendo que· se queira atn'"buir essa niiDha colocação a 
uma malguerença contra o <::.:;.ado_~ 1os:é &uney. Eu estou apenas 
mostr.mdo a verdade e nenhum do<.:umento desses merece contest
ação. Não podem ter contestação porque são promotores da Justiça 
denunciando o aliciameniõ do voto pela entrega de comida, mos
trando ao povo do Brasil imeiro a carência que temos no Mara
nhão, onde, infelizmente,·o poier e:onõmico tem capacidade para· 
tudo. 

_ No h:úcio dessas eleições, deu.unciamos esse abuso do podei 
político e do poder econômico. A ni.iriha adversária ~ os pre-

- feitos e-vereadores no Palácio do Governo, porque seu i.:cmão era 
Secretário de Assuntos Políticos. E isso até hoje não foi julgado. 
Estamos anexando mais provas, já temos tantas provas anexadas 
que é possível que o Tribunal Regional do Maranhão tenha que fa
zer um anexo para poder guardá-las. Não p:ua.mos de juntar docu
mentos. 

É muito triste, Sr. Presidente. mas. gostaria de concluir di
zendo uma coisa: valeu a pena, valeu a pena para mostrar-que nem 
tudo foi em Vão Ou está perdido, que um homem pmticamente só, 
com poucos companheiros, com partidos pequenos, com _pouêos 
deputados. poucos prefeitos. cerca de três- minha adversária tinha 
130 - mesmo assim, com quatro calxas de som. revolucionei o 
Maranhão. O povo entendeu que essa não em a eleiée do Cafetei-_ 
ra, exa a eleição do povo, uma eleição-sem dinheiro, sem distribui
ção de alimenws, de camisetas ou bonés. 

__ Na realidade - e esta é a minha .tnensagem- é preciso mu.:. 
dar. Fui vítima da mais torpe campanha. Tudo começou com aque
la denúncia de que eu teria levado uma fortuna - e V. Ex:as 
toma:mm conhecimento disso, cOm a publicação naquela revista. 
Não se trata de uma revista, mas uma empresa especializada. em 
denegrir. Fez aquela repottagem a meu respeito e fez outta dizen. 
do que o Naun Tumer tinha depositado um cheque na conta do Pr 
ou da CUT. A empresa vive disso. Afmnou que teriam sido leva
dos do meu apartamento vários malotes, quando na pr6pri:a repor
tagem s6 havia registro de um malote,. s6 havia registro de rim 
lacre. O dono da empresa afumou, em correspondência que ~ ha
via- tra.liSportado um malote com, s_diiLente; um lacre. E disse ao 
próprio Senador Samey, quando este mandou pezguntar-Ihe de que 
tamanho era esse malote, que o meE. ··::> era pouco maior que uma 
caixa de sapato. E eu fui acusado, irresponsavelmente, de ter trans
portado US$1 milhão do Maxanhão. Acusado pelos jornais, pelo 
rádio e pela televisão do Senador Sam.ey. uma semana após o lan
çamento de ~candidatura aQ Governo do Maranhão, o inb.lito 
er.(Ü:O-somente, desacreditar-me • 

Depois; houve o caso da prefeila de Coroatá. Fui aciisadO
de estar sendo por ela fmanciado, quando exibiam um cheque, da. 
ladO de junho;" que se tratava de pagamento para a minha campa· 
nha. O marido dela, candidato até o dia 30 de setembro, só passou 
a me apoiar no dia 1° de outubro. Mas, afllDl3.vam que aquele che
que seria para mim. 

Esse é o quadro das campanhas feitas pelo Senador José 
Samey.Em 1990,S.Ex• viu que não conseguiria se eleger no Ma
ranhão e foi par.> o Amapá. Dessa vez, lançou a f!Iha. Mas, partici
pou como se candidato fosse - até não se sabia_ quem era o 
candidato, porque ora era UI!13, ora exa outro. Num município ia 

-uma; noUtro-município ia o outro. Eu sempre perguntava ao povo: 
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qual dos dois veio aqui'? Para assim poder dizei alguma coisa. para 
poder continuar a ~panha. 

Mas, Sr. Presidente, estou feliz. S6 estou triste pelo povo do 
Maranhão. 86, estou triste porqoe recebo as Qemonstrações mais 
comoventes que um homem público pode receber. 

No último domip.go, chegou a minha casa um garoto de dez 
anos que fazia ariiversiirio- e sé tiDha um pedido_ pa13 o pai: tirar 
um retrajo ~o. Depois. disse: "Pai. você_ é~_médico. você tral?a-

lbou para o Papa qwmdo ele veio aqilL Vod pode áté íier o médi
co do ·Papa. Vamos emhoi-a do Matanhão". Isso me emocionou. 
Sr. Presidente,' quero reafimiar: valeu, vãle e valerá sempre a peua 
lu!ar. A vida é combate. Foi a verdade contra a focça brota, a fé 
contra a má-fé. -

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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A VERDADE CON1RA A FORÇA BRUTA 
A FÉ CON1RA A MÁ FÉ 

Meus queridos amigos e miohas queridas amigas · 
O resultado oficial da eleição paia governador do Estado 

não reflete a vOntade livre do nosso povo. A maioria queria a li
benlade, mas a disputa eleitoral foi conduzida como se o Maza
Dhão vivesse m.nna clit.adum. em que o grupo dominante faz o que 
quer. Humilhaiam a consciência popllar e desrespeit&am ajustiça. 

Para impor a eleição da candidata Roseana. Sarney, usa
ram de todos os meios fraudulentos, atropelando a lei e-violen
tando a moral. Montaram farsas. como o chamado '1caso 
G:ranville''. depois o "caso Coroatá", e, põr Ultimo, o "Caso 
Reis Pacheco", onde chegaram ao cúmulQ de acusar-rne de se-
qüestro e homicídio. 

Essa_ calúnia começou com um artigo ciO próprio Senador 
Sarney?. que7 depois? apareCeu nas televisões, rádios e jornais 
sob seu controle. e temrlnou multiplicada em inúmeros panfle
tos pelo Maranhão afOia. Não satisfeito. no dia 8 de novembro 
- sete dias antes do pleito .- demmcia:ram-me ao Superior Tri-
bunal de Justiça. · · 

Reis Pacheco, a suposta vítima.. está vivo. mas uma boa par
te do eleitmado llllllca soube disso. Quando mostrei a imagem dele 
na televisão, a ~xibição foi sabotada oa TV Mirante, emissora de 
propriedade da familia Samey, ericam:gada pelo 1RE da g=ção e · 
transmissão do programa eleitcml. O resultado é que a imagem de · . 
Reis Pacheco vivo s6 chegou aos lares da capital e dos nrunicípios -, 
mais próximos. Enquanto isso~ as em:issoras de rádio e-TV does
qu~ Samey realizavam propagauda ilegal diariameute, até o dia -
da eleição. · . · . . . -

Pelo menos 17 aviões e alguns helicópteros estivei-a:W: a ser
viÇO~ candidata Roseana. numa ostentação de-nqueza como_ mm
casevm. 

Na última semana antes do pleito, quando as pesquisas me 
davam uma vantagem ~ no mínimo, cinco pontos pei:c:entuais 
disttibufutm centenas de milhares de "cestas básicas". remédios: 
toneladas de roupas e toda sorte de presentes, explorando o estado 
e necessidade do nosso povo. _ 

Ao mesmo tempo, difundiiam as calúnias ainda com maior 
furor. 

. Esta é a realidade. F= de tudo paill cobrir-me de lama, 
paill destruir minha reputação. Enfrentei-os de cabeça OQlUÍda. Foi 
a verdade cotilra a fmça bruta, a fé contia a niá fé. O povo ~me co
nhece e m_ostrou que confia em aúm. 

- - SaiO desta eleição -com_ a tranqüila certeza do dever cumpri
do. Os votos que recebi foram conqUistados sem caluniar: sem 
~dar. sem desrespeitar a lei. Foram. votos de amOr, não de te
mor. Queria e quero o mandato de governador. mas sem perder o 
respeito do povo. Se tivesse ijle optar, preferiria ter o respeito sem: 
maudato que o maudato sem respeito. 

Mas a fr.mde e a ilegalidade não podem prevalecer. É o 
povo quem não admite mais essa violência. e é. em nome dele que 
exigiremos -o restabelecimento da venfade das umas. Levaremos 
as provas aos tribunais. 

Teuhamfé. 
A liberdade há de chegar. 
Aquele abraço. 
São Luís, 20 de novembro de 1994-- Epitáclo Cafeteira. 

~ • . P.ÓDBR JUDJ.CIARIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CONCLUSAÓ 

Faço conclusos ao Exm'. Sr. CORREGE:DCR REC;]ONAL 'ELEIT.ORAL 

Secretaria do_.T. R. E., em S!io Luis._:J,S,_de __ ~'"S'<l-B-"'-:o-G---de J9 ~ . .. g<Js~e , _ 

R,.Hoje. J 
No:bifique![l-se a deputada ROSEANA SARNEY e o sr; 

SARNEY para, no prazo de :)5 (c:.r.c:o) dÚ!.s, manifestare;; 

sobre a iniciai. 
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Notifiq_uem~se as· er:::presas~ ... , O. :Estado do. _Marahi:.ão" . 

"TV DIFUSORA" , "RÁDIO :.::;:R~c:·!TE", "RÁDIO DIFUSORA"_ e 

Oficie-se aos juizes eleitorais, a fim de impe -

C.istribu.içãct 1e·pr~r.iq-s-, -br:.--r-.·3.es c ·B:oi;,t-eios --nos c·or:.ic~os 
I 

-i 
I 
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C6rcMh de limp6tiurrta dunntl m•r•rona ·d~ _c•m,.nh• 
·A llHt• 

" ·.~ .. ··e,. 
', ,-o -li\,)":.""' 

.Je porto - A rorin1 do porto do lroqu/ foi (/VfJXIdl onrom 
--nt"nas rM ~$$CU - princif)filmrrtl crilnçU -QUI foflm 
. Rer o nrvio rkJ Grnnp3Br;~. {P~, 12) 

:• SSOU QUf p!OCUII/11 IIII fTirii7JIIJtO, 

Elll cri5e, Fia 
enfrenta boje 
Internacional 
C•n~o !OIOS ser lo reah:adol 

hO)~ pelil s~aunda rue do Cam
peonato Brattlctro. O Flamcn10, 
ume de ptor cam~nha enue os 
16 parttctp&ntes, enfrenta o lnter· 
nactonal no Mancanl. O Spon 
Recife, o~ma du KnMçOa da 
compeüçlo. /OI&tá contra a Por
tUIIJesa na l!ha do Rrtlro. O 
Guarani r~be a visiL.I do Bahia. 
enquanto o Slo Paulo enrrcnla o 
Payuandu no Morumbi. No Pa· 
caembu, Corinhiaril ·:~: -8otaro10 
f&tern_o clás~ico da rodada. On
tem, Fluminen1e <4 x ~ PaJmeiru 
e Sanios J x O Vuco. 

tEspones- P&JIIW 14, IS c 16) 

Polícia Civil 
ganha melhor 
com Estatuto 

O Governador José R.iba· 
mar Fiquene sancionou Kl;11· 
(eira o novo Estatuco da Polf· 
ela Civil e enviou à Aslembléia 
le;:lslativa projeto de Lei pro-· 
pondo novo escaCUlO para a 
Polfeia Militar. Com o novo 
:Estltuto, os policiais civis te• 
rio direito 1 uma série de van· 
tqml runc:ionais c salariais. 
O. documentos Coram ~Nini· 
dos em solenidade no Pa.ládo 
Henrique de La Rocquc. O ao· 
vemador ju1cincou a inicia.tlva 
afirmando que os policiais 
precisavam dostu v&ntqms 
para atuar melhor. 

(Pálin& 10) 

I O COLUNA DO SARNEY 
Liberdade e Reis Pacheco 

U ma ~J~içio qu~ s~n• nor -
m1/, na disputa d~ ç;md1 

d1tos •o Coverno, quts -o St>.';
nador Epir4cio Caferesr1 qu~ 
fosx rrvuformada em pl~bss· 
cito: liberdade parlllflf os~~
ney do Mar~nhio. E st ;;oth 
pun:a a pjlavra l..tbtrda.r;Jc
Onde txistt falei dt li~rdidt 
no Marlnhlo? .4 hiSlóm ao 
Maranhlo. no símbolo de Bt· 
quimlo, chora por :anra 
Jlnomlma 

Nio h4, no Brassl, E~raou 
dt"maior /tberdadt do que n~' 
Muanhlo. AquJ nAo st p~rsr:· 
IUt ninruêi'n. Aqut, pelas m. 
nhu mlos, nunc. houve diJ· 
criminlçlo. Basta um tum· 
pio. Quando fui Presidente di 
RepúbJic., nz rodos os Govtr· 
~:~dores do Brasil. No Mata· 
nhlo, podia escolher qualquer 
nome tnlrt tlntls firuru J{us. -
ues danou. rura. Escolh1, lo· 
ro, um meu adverWio hisrón· 
co, num ,esto de ftnerosidadt 
t rrandtu que 1tt ho;e nm · 
rutm cnrcndt. 

Ê minha uadtçlo, me-u 
fejrio. mJnh• formaçlo, o 
ttmperamenro da conci/1açio • 
a IUJtncja de ódio t dt invej;r 

L ibtnu o Maranhio de
Svney, diz Caf~ttJra, ~ 

e-mr~í~Jo 1 Concefçlo Andrr· 
dt, Aderson Ll60, Sinclau 
Cunhado t outros nom~:s fal<t· 
dos ou mal falados. 

Eu nfo chquti 10 !rfara
nhfo Pu• explorar o Est1do, 
cm busca de mandara eltm·o 
Eu aqui nasci. Cafeteira For 
candidato tm AIIIOIS t Rto. 
nlo sendo eleito. nascrdo n1 
Parlfba. ,A,quj recetNu do po
vo maranhense mandltos. 
prest{6io t fonuna. • 

Eu nlo mu~o ser rratl· 
do de~~~ maneira na mmha 
tttra. No Bruil inteiro o povo 
me respeita, d«tnho uma par· 
cela de liderança nacional. O 
Senador C..fettira mosrra uma 
rrande covardia. -Ele me llfl· 
de na TV quudo eu nlo unho 
o dinito de responder. 

C .1::::- ·~- ".)JJ-' ,_:r,.. 
:T('fr" .::- ·l~JõlDÇl t: 

Cor,-·t::;;J.._ ~ • :Jr3.:.r: C as. r 
-\ar·so~ :·_:i· .:a~~- .;-Qaerr 
'J<'f':aar: ;J3tJ ""Jilr.!Ju- no \1. 
·ar.~ã;;: :J,;· .·.Jr: 0- Dr Ja.:.. 
-,ur L .. ~. ~i:' íO='-C ."1~ ?4•3 
.;u(·' P.J. ~-· ii Ftr:flte--E~,.
·r:rr ~·er~~"!'J :Je- J:JOJr«er .:ofi 
r:lr:l r·~ < .s J:r:pros ",j 
:l~·r::·afi ;")"' :rrar.; .. -tsp .. • . .i 
;::ol,). -::; .. ::- • .:.• •• ·": • .- .. .-ou' 

E. ·: .. ·~ _ -:.:i.·s :mp11 _ 
,;;•· • .r;,J. :· •. Sd~j..JC 

':;: 1 .• Je ,ã.":r:rro.:e ,":._ 
. )•-:., P:· • .;r:r::J publr:.· 

$-:'.:r ... n··~o-- ;; ;.il.JJil{lo· -· 

.'TlO'rt J..: H::ro~ - RO<JrJI<Jr:.
Tr~~ ~o.-r-~~' :Jrmiaos, Qur ), 
Jw:ur: a~ ?.:J .'llc'! • .Jil Se-crer:J 
mi de- s~~u-·J."';il se-qu~S/f4 
rilm o~;zr::ryd:Jm. :spinCit:Jr 
f! IC'."'ta:-af':": ;;eiO~ilf nis m:Jlil 
::o -\raçagr: foSt RiJm-una.
R~n Pil~'hr:t:r.; Que ÔU/IIil 
•·r:Jo':ulo ..;t.r: ::s~/rou n~ mot 
se Ue Hrltor.R.:Jdrr,uts'' 

Ca(e-tr:sr~J Ui Go~C>rn,;. 
Jt.Jr Hslton RodfliUf!S seu h· 

itO O quc-~~.;.me-~·ru com R r:
P;cn:~·o' 

O ~:.-e:<' ,~:-e e :1 -71;0: não .. 
saor: R::5 Pacheco :.:. 

:\pJis,; ;;; \1.Jrinhio to mr: 
:o.Jo dr: CJ!e.·::ra i i/fema c. 
desova· 

4.j>J:a, • S:n.tdor C<~:• 
t:lf:t {ala .:rr: !. ·berd~de-.' é J:"u. 
ii /;/;I~NJICt! >t'm áJrt/COS h:,. 
m1nos. que :,·J:r o .'.lfaranh~,-

Qr.iá"m: expulsar do .\11~ 
."annio E:t:. n.io pode- flliJr er· 
l!b-:rdlár sr:m arur o q,. 
oc:::Jrre-:, • Jr.- Rers PiJcfltcc 

~ m!m- qu1ndo fu: a. 
P~>ilm~ pela '110rr: de- Hdr:~ 
Rodtlzues. C'Jftrr:ua me- dm~ 
"Esse homem, qur: birt"u r:. 
_-,rro Jo HJ!ron. 
mltiJndo' 

L1be-r:li1C<'' E C:-ua i ltti.:· 
dcd~ pregaoa .,elo Sr C1fere 
ro~ Our: :.· ;J.Jil o ultncto -
R~.s Pa.- ... :~·r.. 
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SUPERIOlt TRIBUNAL DE JUSTICf~ 

I PElltlU _ __] 
••••• •••••~•· ,,,,, .. no••-••-• --.o•·-·~•·~···~••H•o•••••~nO•••••·---~· -••• 

Relator, o Senhor Ministro 

-••••••••••-·-·-·~•••••-••••••••••-••- ,,_.,,,,,,__,,,,,n_.._, __ ,,_, ··-·-· .. ·-·-·--:-""-

r=.·--
u'.:J~ 

:· . 
-

Í~--.~~.'94-

R t:l. tlTOR 
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,. : ,. ' . ' I ,- 1. 

. ' 
''\í Jr tf'i{'.'·-- f"lti_·.I(!L'<I'. IH, "1.11 i'~f·P I PI;" 

IH. Jl5ll(;.\._13ll.\SÍLL\- L>l'";lHJJ(li-Ti.'F.I~'I. 

----~---- ----. • DENÚNCIA 
~c.ri,,r !fcibun~~l lic ~}usti~·· 

POR CRIME COMu"M 

.:;,l'c~. a~ Registres e ld._ FrcCe}_SIJ3is ·--

tf:T n~; 6'f{3 .. ~.·. '~ ~ 

ATRIBGÍDO A GOVERNADOR DO EST\DO 

.-\rngo 5". Inciso XXXIV. letra .. a· e i'J5. 'nc•so · 

I. letra "a" dn Constilurção FederHl. 
r ado eme1_do 1\c\l.;; cc\~de 19 

Artigos 111, § 2', lllCISOS l. 11. !li e I\' ~ c fi . 

mc1so 11. !erras "a" c" e 'cl" d0 Cd:~ ·r· c··:..:. Or:ldo de Auluad:-
- - . - . . . . ---

!"rtlgü I'' ua .Ler S 082:'':/U. 

t'lllpr .... ~s~ll1D. rc~tdente ~ JL'tntCJll:·ldo !1~1 n!a J ~.~a~~!-~~ - ·- .•:I.Jll}lt .. · 

rancredo l'<e\'e; - Belem-l'ara. esteiado ·no· crt'l''' ,. mc1.<o 

:-\X~:JV. letm · 3" da CiHI~IItUJç~., F-ederal " •.leme•" d,c;pcHç<ic> 

leJ?c!t~ iifment~s a elpt.•c:tc. _."!em rêspenosamente J r:t.'')en~.:t de 

Vos.sJ Excelênc•a. fac~ a. condlç;1o de Presrdente de· o:;:_·)'tRlOIL 

rRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENLI~ClAR pel~ pr.1uc~ de mm~ 

comum. <ho1niçid'lo qualificado com as ac:~a,anrr< !''•'' '"" no • 

2'. 1ncisr•s !, !L III e I V do Cód1go P~nal c c o ~il''''' r, 1. '"'"" Jf 

let1 :-l" .. :, .. '-' ·~c ........ ·dn 1\t~smo d!plo111~ k·gal e Jrll~'\1 1 :::1 J ·~·~ w:~· 
. - -

tr::tta dus <.:r unes ln!d_IO~ldus. 11. R 032.:92. contia l> e\:-[ 1CI\ç!Jtadc_'r-

rk1 Estado do Maranhão. S1 EPITÁCIO CAfETEIRA. 

brasileiro. casado. propríetálio. res1denre na crdadc de São Lur7 .. 

110 Edificto Gmm1lle. oiid~ p~>d~ra 'e' encontrado. ~tu;ilmem~ 

c.\~rcendL> o mandat<• d~ Sc1mJor du R~publrca. fnc~ as '~>;UIIlte< 

f :v.l)I.!S 
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~ODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL REGrONAL ELEITORAL 

65Q ZONA ELEITORAL 

Novembro de 1994 

OFÍCIO NQ 71/94 IMPERATRIZ, 11 DE NOVEMBRO DE 1994. 

SENHOR DELEGADO 

, ENC~MINHO EM,ANEXO, A REPRESENTAÇÃO 
FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO, COPIA DO MEU DESPACHO, 
PARA GU~ VosSA SENHORIA, NA FORMA DA LEI, PROCEDA AS DEVIDAS 
PROVIDÊNCIAS Nd SENTIDO DE INSTAURAR O COMPETENTE INQUÉRITO 
CONTRA AS PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO CRIME ELEITORAL 
TlPlrlCADO NO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL, 

CoNFORME A REPRESENTAÇÃO, NO DIA 
12.11.94~ O SR. DAVI ALVES SILVA ESTARÁ EM MONTES ·ALTOS, 
DESTA 6~Q ZoNA ELEITORAL, PROMOVENDO A DISTRIBUIÇÃO DE 
"LEITE, ~ARNE Etc.• NAQUELE MUNICÍPIO. CARACTERIZANDO TAL 
AÇÃO, CRIME ELEITORAL, DETERMINO QUE VOSSA EXCELÊNCIA TOME 
AS PROVIDÊNCIAS, APREENDENDO AS MERCADORIAS E ALIMENTAÇÃO 
DISTRIBUfDAS, AUTUANDO EM FLAGRANTE OS AUTORES DIRETO DO ATO 
ILÍCITO. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTICA ELEITORAL 

656 ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ 

OFÍCIO NQ. 72/94 . IMPERATRIZ, 13 DE NOVEMBRO DE 1994. 

, I , :' / _,:. ' 

• ,• 1.,' 

SENHOR SECRETÁRIO 

. _ _ EM DECORR~NCIA DE DENÚNCIAS CONTBA 
POL!TICOS E CABOS· ELEITORAIS, QUi ILEGALMENTE ESTAO 
DISTRIBUINDO " CARNEt LEITE E FRANGO AOS ELEITORES POBRES, 
NA CIDADE DE IMPERA RIZ E MONTES ALTO$, COM Q OBJETIVO DE 
INFLUENCIAR O ELEITORADO NAS .ELEIÇÕES DO PROXIMO DIA 15, 
VENHO A VOSSA EXCELêNCIA, COMUNICAR QUE TAL ATlTUDE 
CONSTITUE CRIME ELEITORAL TIPIFICADO NO ART. 299 DO CóDIGO 
ELé.ITOKAL, - DEVENDO PORTANTO SER PROIBIDA PELA POLÍCIA A 
MENCIONADA· AÇÃO ELEITOREIRA. EM CASO CONCRETO A POLÍCIA 
ESTADUAL DEVERÁ APREENDER TODO MATERIAL ENCONTRADO EM PODER 
DO INFRATOR E PROCEDER A ABERTURA DO COMPETENTE INQUÉRITO. 

ATENCIOSAM DE 
APREÇO E CONSIDERAÇÃO. 

' 

AO EXMO. SENHOR 
CORONEL MANOEL DE JESUS BASTOS 
SUBSECRETARIO DA SEGURANÇA PUBLICA 
DA REGIÃO TOCANTINA 
IMPERATRIZ-MA. 
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l i~iãliiÀ< R(OIGIAL HtiTO{Ãt•MA~ 
CBOlllt:MJ.&UitiA DE CDIIUIICACÓES 

23SU 'ji37;#; 011621 

PROl OC 

PROCURADORIA REG:IONAL ELEITORAL 

ExrnQ Sr, Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral no Maranhão 

O M:INIST!R:IO P0BLICO ELEITORAL, por seu Procur! 
dor Regional t:l<>:i_toral, em exerc.ício, no uso de sua:; atribuições 
que lhe conferem o art~go 129 da Con:;tituição Federal e o artigo 
27 do Código Eleitoral, vem respeitosam~nte, perante V.Exa Repr~ 
sentar contra o Jornal • O ESTADO DO MARANHAO", em razão dos mo 
tive" c!e fato -e -c!e direito q\le a ssg-uir sxpõer 

Como é do conhecimento de V,ExG o Jornal " O ES _ 
'l'AIJO DO MARANHAO" foi notificado mediante oficio do Exm(l Sr. Co,;: 
regedor Reg_ionail. Eleitoral a não fazer propaganda de 'Candidatos 
a cargq! eletivos em desacordo com a Re~olução de 21 de junho de 
1994 - Processo 14234-TSE, especificamente, em favor da Candidata 
Ro8eana Sa1::ney. 

Ocorre que o referido Jornal não acatou o,; termH 
do oficio d~ Sr. Corregedor Regional Eleitoral, vez que sistematl 
Camente 1 Vem VeiCUlai\C\0 propaganda eleitooral ,-- COmO bem dCI:',Ol'nit.r·~ll'. 
os exemplares aco•tados. 

. Com efeito, o Repre~entado está violando as de 
terminações do artigo 63 e, consequentemente se acha passível da 
multa prevista no parágrafo ·único deste mesmo artigo, da Lei n<;~ 
8.713/93. 

-Neatas condições, é a pregente para requerer 
V.BxG se digne em determinar a notificação do Jornal, na pessoa 

· .. 
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de seu representante legal, a fim de responder aos termos dest.: 
Representação e acompanh~~la até •eu final, quando deverá ser con 
denado ao pagamento da múlta que será arbitrado nos termos da lei. 

,,.,,.,, .... 

Termo& em que 
~<'deferimento 

são Lu.t•, 

JOII.O, 

embro de 1994 

N O T I F I C .. A Ç Ã O ii ~11-
NOTIFICAN1E: Juiz C~EONES CARVALHO CVNHA, Co~regeoor Regio 

Ele i tore.l. 

NOTIFICADO: Jornal 11 0 ESTADO DO MARANHÃO" 

Nos termos do § 22 do Art 22 da Resoluçãu de 21 de 

junho de 1994 - Processo 14234-TSE, f~ca Vossa Senhoria notifica

do a suspender i.mediatamente a propaganda- 'ele! toral que vem cem ti 
-~uamente sendo feita por esse jornal em favor da candioat··a ROSE'A
NA SARNE\{, incluindo em frases o "R'' sÍmbolo da referida candi da

ta e se.m obediência às determinações legais da propaganda ele i to'-

ral na imprensa escrita. 

A não suspensão imediata impU.cará nas sançoes le-

gais. 
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Vossa Senhoria tem 48 horas par~ prestar escÁarecJ 
mente a esta Corregedoria- pelas in:frações praticada!l, o que deverá. 
ser fe:l.to independente tia suspensão da propaganda. 

São Luis, l3 de 

PODER JUDICIARIO 

CUNHA 

Eleitoral 

Tribunal Re'dionar Eleitoral do Maranhão 

Sdo Lu (s • MQ r o nhllo 

PROCESso N• ___ 2.;.48...:/c..9'-4'-------·H CRE 

DISTRIBUIÇÃO 

O EXCELENtÍSSIMO JUIZ eORREGEDOR REGIO 
. . . . 

NAL EUITORAL .NOTIFICA O JORNAL "0 ESTADO 00 MARANHÃ~ 

CANMDATA ROSEANA SARNEY. 
.. ·.·. 
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A U T u A. c X n 

Aos ca~orze dias do mês d~ julho ---------
do ano d.e ta1il. novecentos e noventa e quatr91 au.-t;..uo. 

as ae~ntes p;,.;,., Do que eu,_ ~>1 3> ·· .,,~~~av:rei 

sextà~ferra_.2s 7287 -

o presente termo que vai &ssinaelo pelo 6fio,;Lai de g! 

--------------~----~--~~-----~~--~--------
b;l.nete d.a Corre~edoria ltecional l>leitoral. 

P00€R JUOIC!AR10 
TRI&UNA~ REGIONAL ELEITORAL DO MARANHP.O 

004 S4 O 1·94 se;c;,JuD./94 

' 498/94 c· -"'<'LU.<-... "J", q•••tQ, a l,.lilê\r'il./'I'I~.:C\:éo PrQc:eii-ec r1g ~ .. - , .1. ............ .... 

d•"fll!rlL\ o Pt~dlfi~ +"e,rmo..llo:\~,~ oel~ L.olr~•ii;ª'o ''tJr,l'Ac :;e~-~ 

!"'lc.'?oT ,r,!,;t\~>'', .. 1 •..• - •. , .•• • ':jl ;,,.._,1,,1,,, ,., ·.,1,.'•,:.·~-1 '.:1.:-\.' t.!o::' \J'!''.";~;''-;'\!','f!..;. 
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PODER ·JUDICIARia 
TRIBUNAL REGIONAL ELEifORAL DO MARANH~O 

SECRETARIA JUDICIARIA 

R E S O L U Ç ~ O N~ a.~59 

06. 1 o. 94 

· Sex.ta-feira 25 i'2i.9 

PROCESSO N12. 2, 55_9/94, CI.I~SSE "J" - 51'10 LUIS 
RELATOR! JUIZ CARL.OS D'AV!l..A TEXE!RA 
REQUERENTE:PROCURADOR REGIONAL ELE!TORAL 
REQUE~IDOI JORNAL "0 ESTADO DO t'1ARANHAO" 

VISTOS, •te: .. • 

R~F"~ESENTACRO DO MINISTERIO 
P~BLICO ELEITORAL CONTRA JORNAL ''0 
ESTADO DO MARANHRO''. ART, 63 DA 
LEI 8.71~/93, DEFERIMENTO, 

RESOLVE_. Trib~<nõll Regior.e~! Eleit.o•·al do Mue~nh;o, 

unanimemente e no$ termos d0 o~re~er da do~t~a Pro~uradoria, 

dete•·mina~ aplica;l'lo ce m"1lt-a de 5.Ól'l0 UF'!R'G p'l-evu;t.:o. n'' 

SALA DAS SESSOES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, 

em S~o Lui~ 1 06 d~ outu~ro de 1994, 

/ 

Fui p ""'"'"te, JOAO FRANCISCO SOBRINHO, Proc, Reg. Eleitoral 
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PODBR JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL RBGIONAL BLBITORAL DO MARANHÃO 

Q Os. 1 1 1 l 9 4 Sec. Jud./94 ~ Slo Luis, 07 de outubro de 1994 

Senhor Advogado, 

Pelo pres~e. comuni''' a Vossa 
Senhoria que: este Tribmtal, apreciando os autos do Proces!..:. i\0 1:: "9194· 
Cls. "J", que diz respeito à·Rc:presentaçâo formulada pele Ministério . úblico 
Eleitoral contra o Jornal "O Estado do Maranhlo", resolveu unanimemente 
e nos tcnnos do parecer da douta Procuradoria, determmar a aplicação da 
multa de SOOO UFIRs, nos termos do parágrafo único do art. 63 da Lei n° 
8.713/93. 

Ao 
IJmO.Sr. 
Dr. J08t CA~LO$ &OUSA SILVA 
RUI S.U Pila, &1~d.CIIu, .. 21~. 
NESTA 

c (/ I . 

. -.. .,.. ~ 

';
1··i .. .., .::!. .~~/..-i . ~.. ,.. --' ,. . ./ . ..~ .. .-,.( . 

' ·' ·.·· 
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PODER JUD!CIARIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 MARANH~O 

SECRETARIA JUDICIARIA 

A C ó R O ~ O Ng 2.639 

Pl~ül.;L'-!:i~Ú) N<.t í:.~ .. (',';::·;\fl~~~\.)·"1, r;--r,·~~.;~::i::-- "~-~Y...- - D~~) LU_.U~ 

I~Et_r.,TOl~' Jl.ll'T C:t. .• ~I.IOIO ~>MI r.~NA 
~EQLIERENTE: COLtGAÇ~O 8 UNIAO PELO MARANH~Ou 
,<'\I)VOOADO: U\l" U<CI;: f' ASSo~;; ~H I.. VA 

VISTOS, et r.., .. 

IH.êPRE~1t;'.NTAÇil\(} _P(lR.,.J.NF"lU<t:110 >li EG(<i. 
I\>:; N<li<I-\A!-: ~UF Rl':GUi..rii\'1 A I"R0['1"il'i·'~N)\t• 
;·J~'· !~i'"il):ro F 1-J(, i'i.LfV.! ~:~?\.<: c.·,RT .. '.\(~.: ... 

. - , -· - , 'i"" ,.) .. ,--, ., "t ""'-·r "I'("[ \I ••t' t.o(.; ; .. t·.T l:l., u ... •Y,i.'. t h.,h .• l-·•·"···· .... A ·•'·' 
Pf:'.DTI:/-0 .. •"PL'l:CAC~() ÓO (:ll~T .. t~d • ., ~T', 
DA LEI NQ 8.713/?8. 

~-~\1:.1 .. (-::i!\\,.'rll ".o:"(.iOI' 

p-oli c:: i-~1. 
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SALA DAS SESSOES DO TRIBUNAL R~GtONAL ELEITORAL, 

em S~o Luisr 27 de 

Fu5 presente,. 

PODER JUDICIÁRIO 
TR.lBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

-oo-.s 4~· 2 /~ 4 ,! .. 

Sec. Jud./94 Silo Luis, 1 o de novembro de 1994 

Senhor Diretor, 

Pelo presente COMUNICO a Vossa 
Senhoria que o J\tiz Carlos Levy, apredando o Processo n" 2.654-Cis 
"J", determmou a suspens~o do programa apresentado pelo Sr. Geraldo 
Castro. !VIíranre AM, por OJ tumaJ hora, no dia 03 (três) de novembro 
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do corrente ano, no horário de-7: I 5 às 8:15 horas. devendo esse órgão 
observar o fiel cumprimento desta decisão. · 

Cordiais Saudaç:o.&, 

ILM9 SR0 

lT AQUÊ MENDES CÂMARA 
Delegado do Ministério da Comunicações do i\laranMo 
NESTA 
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PODER JUDICilRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO 

SECRETARIÀ JUOIÇIÃRIA 

. OF. 005816/94 SÃO LUIS, I» DE NOVEMBRO DE 1004 . 

Novembro de 1994 

Pelo pnun&e, NOTIFICO V.S•. da decil lo do MM.Juiz 
Rellllllr,Dr.Joa6 RII:Mmar Sanla& Vaz, prof1lrlclll nar. 11.110a do P!Qcasao 2881/94Cia. •J', 
dseei'I'IIDndo a SUSPENsAO do Progiama •o QUE O POVO QUER SABE~. da Rjdjo t.trante 
AM, porc:M5 (02) -· ~ dol5 dla5. 

MJ 
lm". Sr. 
I.APlAcE PASSOS SILVA FILHO 
Rw do Aleorlrn-415-omro 
NESTA 

OS FATOS E O DlH.ElTü 

O denunciante, conforme prova com o dt)cumento anexo, é 
rfinão de RAII\IliNDO REIS PACHECO, brasileiro, casado, servidor da 
Compwú0a Vale do Rio Doce onde exercia as funções do cargo de Técnico em 
Locomotivas. cidadão esse que por ter se envolvido em acidente de trânsito onde 
perdeu a vida o Sr. HILTON OLIVEIRA RODRIGUES. sogTo do denunciado, à 
época Govemador do Estado do Maranhão. após ser seqiiestrado por policiai; 
fortemente armados pertencentes a Secretfl!iil de Segurança do Estado do 
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l\laranhão, fato acontecido no dia 29 .de janeiro de 1988, foi bartJan:unente 
espancado uaquela data e posteriomtcnte, aindt~ pm otdem do ent;;o g.o\ernildC'r 
EPI1 ÁCIO CAFETEIRA. "desaparecido"'. cumprida, fiuahuente. a pro1ne~sa 
solene feita pelo govemaclor d_e que o g:uiadl>r do veiculo =lU C mctrvarn a mone do 
seu sogro e av(l de sua filha. não ficaria \'i'it> fJ(H mais de tun mês. 

O seqUestro do innão do ora denunciante foi narrado pN todos 
as JOrnnis do 1\.-taranhão. senão vejamos apen::~s alguns tóptcos do .JORN!l.L 
PF.Ql!ENO, u1n dos que teve a J!,iciattva de enfrentar. a finia do go\·emador 
Vejamos as mnnchetes publicadas naquela data 

"SE()i''F.STRO Dfl . Co\l'SADOR 1'-'\ 1\IOHTE l>E
IIII.Tn-... I{ODRI<.:I I·.S HI:.PEIH.TTE Fl\1. TOD.\ S. 
LUÍ,S.'' 

"SE()ÜESTH,\DO U '.. .\l.!S,\DOH OA 1\lORI L I>E II. 
IWURIGUES" 

~seguir. o_iomal dt-lll!ll<.'la Vejamos 

· Depois ti<· \'IÍI'Íns tlia5 de perseguição e tlc 
,..,nrlai i1 >un r·::~~:~ no f'unjr111tn i\ I AI< )IJt\0, n uue o fl:;z: alt 
JHIS.~Ill' u dornlir di:Hiamcnto;o 11:1 ca~a de uma :uni!(O, no 
rondominio .·\tlúntico. H..\1:\Jl!:--1!)(} PACHECO foi 
~eqlie~tr·atlü à ntnt.lrugada dc :mtf'outrm. por trê~ homf'n~ 
~rmadn~ e <(Ue ocupa' a111 ulll cheYct(' br11nco sem placas, ao 
descer do ônihus da C\'IH) no Condnminio Atlântico. DA LI 
SOB H>f<"l {iRA. F.Lf. FOI LE\'ADO ALGE.i\tAD•J 
1',\lt\ ,\S \lXI ..\S [)0 ARAÇAG\' PARA Sf:l{ 
DESllV ,\ IHJ. porrrn, rm rnr.iu att hár!JarQ esp:Hl<'lllt•NlW, 
t(llalulo os (r~5 homen5_. <(UC SE' diziam policiais da 
l'OL!í\Tf.H., 11briram H~ · nlgemall. o técnico- da \al(' 
com('guiu escapar e utirar-5<> 1'111 um burronco ele algtms 
rn~tn•' de lllltll'll pE'nnnn<'rf'ndo ali durante toda a noite etn 
pti ~t!IU podf'r licitar, tinido !lOS rt'rirlll'lliOS por IOUO O 

corpo." 
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A<.:ontt:ce, poro:!m, que u> algozes du nm:w do denuntumej-tilo 
lo~o tomaram conhecimento de que o trabnlho- não ba\.1a dado- cetto. foto q~h~ 
"a leu uma <1drnoestaçà0 do Govemador Cnfeteira rxw:_ cleseJil"·<l ~ue 0 -servr~o
ti\(''se sido peneiro. novamente sequcstmram RAIMl.'!\DO REIS PA.CHt:C() 
ocultmtdo n .;;eu cadáver sem que at~ a rrcsente data os farmliares do mesmo 
tenham ttdo noticia do local onde o seu corpo fot ocultad<: e o que· é mais grave. 
segwrdo foi o denunciante informado, -a-- Policia foi trnpedida de aprofundar as 
in>·estigações esta11do o inquel'ito parado ,;ern a menor providênctõ de CJttern de 
dircit,). · -- -- -

O certo, Exceléncia, é que a conquista dos povos, penosamente 
obtida. com o sacrifício de muitos para que sobrevivesse, até ser elencada entre os 
direitos do homem. na histónca Declaração da ONU. a liberdade indtvldunl. com 
cinismo e requinte ele bisonhice, vem sendo concultacio entre nós. aqur em São 
Luis. cm raziio do comportamento do e);-g.ll\emGdnr EI'IT ÁCIO CAFETEIRA 
que para "Vlngar'' a morte do seu sogro, Sr. Htlton Rodngues, mandou os seus. 
puliciais SeLJuestrar. por duas vezes, o mnão elo denunc.tante; a últuna investida 
seguida de morto: e ocult<'3çào de cadáver dificultando, asstm, que o sequestrado 
tenha um sepultam~mo digno. 

Como governador, o Sr. Cafeteií·a éültivou o desprezo pelos 
d1rcnos liuma.tlOS c a aversã? que dito senhor de\ .ltou às liherdades dos cidadãos 
sãn· pasmosas revoltando a todos que tént conhectlllentc· da sua marcante 
msensibilidnde com referência ao dtrello. rnaltena\el e sacro de ir e vir. 
comportamento esse CJtle o t_ransformoll tiP t1pn perielln d~ trãnsfDga da legalidade, 
sempre a nansitar. :tt~ aqui iinpune, n a zona Cinzenta áa \ wlenL·ia · 

DO PROCESSO POR CRII\'IE COJYlUM 

A C0nstituição Federal. etn seu artigo 105 assegw-a o 
ttdg:mlento pelo SLIPERIOR TRIBUNAL DI .IUSTIÇA: iro::- cnrl1es cornuns, os 
Gr>vern,d<.lle~ dos ·[sta.ins c-: qnandn d<• l;tt<• lTIP11111•'"·'· o Sr 1·:1'1"1'.-\CJO 
C.\I'El F.IRA e.'\t'tt:ta as funç6e:; du cargc• ck vo,cma_dor t~ndo. poi1anto, fQro 
privilegiado --~ -~~~ 

----------· 
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Por seu turno. com a cri<-'çào da COMISSÃO DE DEFESA 
DUS I>IRUTOS DA PESS_üA HUI\W~A. a t.Sta comp..:t~ adotar as proúd .. ~ncia~ 
cabíveis. e5pecialm~nte como "'' caso em IH,;a onde o dc:nanciado e pessoa 
influ.ente 1111 área onde acontecen o cnme >endo. a~sim. o mentor tn~icr do dicit<~ 
penal uma \'C7. que 5og;o ·do Sr. llilton Rodll)!IICS. eq..: 1 1ti111a de ac1denrc d:: 
trãnsllo envolvendo o veículo dirig1do -pr;r JOSÉ R.AJ,\Il1r"DO OOS HEIS 
PACHECO. 

DO PEDIDO ...... __..._ 

Diante do exposto, o deuunciante pede a V.Exa . que adote as 
seguintes providências: 

a) RECEBA A PRESENTE DENÚNCIA f'ARA PROCESSÁ
LA NA FOR.M.A LEGAL. ATRAVÉS o-A CORTE ESPECIAL. IMPONDO AC 
SR EI'ITACIO CAFETEIRA. o respons~vel ma1or peio de~~pare-cnncnw d) 
irmão do SuJ-Iicante, O .TULGAM:ENTO A QUE ESTÁ SUJEITIJ. 

bl SUBMETA AO CDDPH. as atitude> do St EPIT..\CIO 
C,\f'ETF.JP.A. l!lOmlente aquelas que implicaram no desaparecimento de JOSÉ 
RAI!\JC1'jl)0 DOS kEIS_PAÇHI::C_O, innão do requerente 

c) S'EJA A PRESENTE DENúNCIA JULGADA. pelo 

J H IDJ lN tiL SUJ:EV. r0V"'h'~fJa,1.~\k1'r;'"''~al\r:' M~..~Mn'<' r~~ hao11naçao ~..ten'orat 'por 
c1n:=o ~nos. como m:~nda a lei. 

cn R f'.f]IH•.r. mnda. 1Ue SieJ:il ofíciJdO :10 SJ Secretório de 
St>f!ttnmçi! do Estado do Maranhão para que apresente no prazo de 4H hora~ cópia~ 
du;; inq11en1os · in~ta1trados paraapuraçào do ac1dcnre que ,._nanou r· ::ngro do <;r 
EpllllC::.J Cafetelr;f; b~rn cor11o do de:;aparectme1lto de JOSE.~ R\l:'>!l.''\'00 DOS 
REIS PACHECO.~ '''·\· 
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D. e A .. esta com o~ documcrnos incltlsos para q:.re tudo se 
procP.sse em forma r e guiar. 

N.TemJOs 
P. Deferimento 

Dt~ Be!errr'!3rnsilia. 08 de no\e111bro de• I 994 

. I . 

.-
; 
' I. 
-----'.,.;{ . ._1 .. ..-f"~~ . . -..,.·.,,I 

~-{ t'' i 0:...1 • 5 lq7 c..J.t q c 
J\Nl\CLETO DüS REIS PACHECO 

. ,,,.~ 

·~. 
EH ADO 00 RIO O~ J/>.Nfi~O 

SECRUAIUA OE SEOVRANÇA P\)OUt.l 
OCPC - rnc - tHSflrUTQ 'ltiX PACW't:Cn 

•tGOloiiO ('., .. , ' A-007 35834 

""·'' ANACLE:TO DOS. REIS PACHECO 

ACÁSSIO SOARES PACHECO 

'!'.''"
0

MARI A DOS REIS PACHECO 

?.J1E;V. 61 195.0 
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li 

ESTADO 00 loiAA.I.~ÁO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMA .. CA DE 

oric1o nv 022/94 P.J.A. 

Senhor Oelegado, 

REQUISI'!'O a Vossa Se:1~or!' 6 ~~s:~~-. -

~ 

mes &os 
data do 

Ao 

1rreg\.:.la!"r.-~er.·te r.os d:&~.; d:-~z_e- -= ~.:~eze_ :c·c. ~::.tr:e··:e

~lcadãos cor-~arcanos, v~sr;..c-c· prerf.l:e:.:E~'!"' =_,_r:-a:.~::.-

PfL ROSEANA SARKEY. ' . 

dnA nJ!~s~~ c;~J/~Tr 
Pro~otora de Justiça 

Ilustrissimo Senhor 
JAIME JWNIZ PIN'l'O 
DIGNÍSSIMO DtLEGADO D~ POLÍCIA DE ARAR: 

ARAJU-1>\A 
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. . 
' ...... - _; ~: : .. : .;; :: .. ~~~ 1 

1 L. n: i 1Z 2 3 Q."; Oll.i35 

I "':::-.,· - ) 

EST...OO DO -..~AANHÁO 
L.,__·----·-· ·-

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIA OE JUSTIÇA DA COMARCA DE ARAR I-MA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ~LEITORAL , 

por sua Promotora de Justiça infra subscrita, em ! 
xerclcio na 27• Zona, fulcrando~se nos artigos 19 e 
S.· da Lei Complementa• nv 64/90, 237 e 299 da Lei 
nv 4.737/65, 57, caput, da Lei nv 8.713/93 e, ern 
observância aos princÍpios ditados pelos artigor tt, 

parágrafo Único _e 14 da Constituição rederal, vem o 
fereoer REPRESENTAÇÃO contra LEÃO SANTOS NETO, bras1 
le1ro, casado, Prefeito Municipal do mun1cip1o de 

Arari-MA, residente e domiciliado à Travessa A. Eat! 
lha, S/N, Arari, pelas razões infra descritas: 

Através de matéria jornalistica' 

publicada em edição do dia doze de novembro p.p. de 
O ESTADO DE SÃO PAULO, noticlOcJ-se a distr1buição,pe 
la PrefeitÜra M'~n1cipal de Arar1-MA, de cem tonela : 
das de alimentos aos o idadãos corr:arcanos. 

Conforme documento anexo, o ! 
nÚncio da doação da.s cestas foi divulgado pelo · Pr~ 

· t'eito LEÃO SANTOS NETO, em comicio ocorrido na r.oit€' 
de 11 de novembro, onde fazia -se presente ,dentre ' 
outras lideranças politicas, o ex-rresldente ""'Jost 
SARNEY, pai da cand1d~ta do PFL, ROSEANA SARNEY. NeA 

ta oportunidade, gC~rantiu o referido Prefeito que 
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distribuiria dez quilos de arroz, feijão, milho e ma 
carrão para cada fard lia das zonas rural e urbana do 
munlcipio, pedindo, em seguida, ~ pop~laçio,votos P! 
ra a candi~ata do PFL. 

A corrupção eleitoral prescrita 

no artigo 299 da Lei 4.737/SS, viola os padroes éti 

coa igualitários das atlvidades eleitorais, haja v:s 
ta que vicia a liberdade do exercicio de veto pelos' 
cidadios, assegurado pelo artigo 14 da ~or~a -Funda 
mental. 

O exercic1o do munus do Ministé
rio p{!blico, no âmb1to.do Dire.1to Eleitoral, ocorre 
por delegação, a qual con~iste na trahsferênc1a des 
ta atuação, a principio pertencente ao ~,,,lst~rio P~ 
blico Federal, pe~ante Juizes e Juntas.Ele!torais 
aos Promotores de Justiça com atribuiçÕes eleitorais. 
Assiro, por estar adstrita a atuação dos Promotores f 
leitorais à primeira instância, co~pete ao Procura 
dor Regional Eleitoral a repr~,entaçio do Minist~rio 
PÚblico Ele_i toral perante o Tribunal Regional Ele .i 
toral, o qual possui competência originária para ~r~ 
cessar e julgar o caso sub examine. 

E~ positia, e considerando-se a 
existência de cr1me.de ABUSO DE PODER ECONÔMICO pr~ 

ticado pelo Prefeito Municipal de Arari, LEÃO SANTOS 
NETO, cuja prev is ii o norma ti v a de sua condu ta encon
tr~-se prescrita nos artigos 237 e 299. ac Lei ni 
4,737/65 e 19 da Lei Complementar nt 64/90,requer, a 
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Promotora subscritora desta peça, o acclhl~ento, por 
Vossa Excelência, do presente feito, no sentido de 
serem tomaáae as providencias estabelecidas no arti
go 2: e s. da Lei Complementar ni 64/90 perante c 
Juizo de segundo grau. 

Arar i (MA), 1.4/~e novembro de 1994. 

LÍTIA !ERESt41&}'/w:r:ANTI 
.Promotora Ele1 toral 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIA OE. JUSTIÇA DA COMARCA OE 

~xcel~ntiasimg Senhor 

Douto~ Juiz de Direito titular da 6~• Zona E-
' 

{1. !I. ; {' 

O MINIST*RIO P~BLICO ESTADUAL, 

através dc>Promotor&s de Ju~ti;a no final a••i-



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçit;, m Sexta-feira 25 7303 

nado, ~nv•stidos·n~~ fun;~es •l•~tora~s, v~m A 

prw•ença de Voss&~Exc•l•nci•, r•pr•••nt&r con

tra a agremi&ç~o p~rtld~ria em qum figura como 

candidata ao Governo do Est&do 0 a Sra. ROSEANA 

SARNEY, pelos motivos f~ticcs • Jurid~cos & 

DOS FATOS 

~ da dcmLnio p~blico qu• a agr~m~

aç2lo partidóllria ora Represent&da, atr-av•• da 

pessoa do Deputado •leito DAVI A~VES SILVA, 

vem promovendo, nos ~lt~mcs dias, a distribui-

ç~o ~r~tuita de'alim~ntos, tais como car-ne bc

v i na, frangos • 1•~ t• às p•s~oas car•n t:~!l dos 

á~versos bairro~ u~st& c~dade. 

A di51tr~buiçllla d• .alimentos aqui 

tado Davi Alves Silva, •• identifica como um 

do!l coordenadores loc:a~s d& campanha politica 

da cand~data ao Governo do Estado, Ros•ana Sar-

O Deputado F•der-al Davi Alves Sil~ 

va, qUI! tem feito pes11oalment• a dist.r.ibuiç:ll.o 

~w~~w~ ~limentos, como foi mostr-ado por emi!lso-

ras de teleovi .. :!lo -·'TV Capital 11 TV Mirante -. 

/ 
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declarou re~tvradas vezes que a distribuiç~o do 

didata Rc,.eana ~OIIr_na_y_, R que ele 1 Deputada, 

_in_içiou _!f v_ai continuar essa_ dis_tr-ibui.ç~o gra

tuita de leite, mediante cadastramento das pes-

,...,<A,. IJ•.r•eficiadas, para. que .a. c:an.d.f.data acima, 

·u·ma- vez ele :i. ta w ·empossada. no .. Governo do Esta-

.. ~o, ·pro~s1ga ne•~• trabalho, num• demonatraç~o 

inequ:i.~oc:a de ql.l~.r:•.r influenc:i•r o Uei.torado 

na_s .e~e1çt1_eso do próximo dia 1l5. Estia dlodi.va • 

feita ltilf di versos; pcn tos . d.a_. c~_cl•d•, ~.e»_• chama

mente atrav6• de. c:ar-r-o de som e eMibi.;aa de. 

cartaz&s de propaganda da candidata, como est• 
' ' ' - • ~ •. • ' - '- ' '• • ' P ' • - ' ' < • I ~ 

. dccurnentado ,peloa .. T,V C;r.pJ,tal .• 
. '. ·-·- ·-"---·- . 

DO crn~E , .. "-· 
Tal pr-4tic:a consii.i:ui C- cria111 ti-

pificad_o no art. 299, dCI Códi;c Eleitoral 

l:.rio'que di.;,ptldl 

. -
pio-

sol icit"'r ou receber, para •.i ou par• autr••• 

dinheiro,- d~dJ.v .. , au qualqu•r outr• v.ant:.aeea, 

para obter ou dar voto • p.ar• c:an••..auJ.r au pra

, aort.er .abst•nc;~o, .ainda qu• a a farta naa ••J• 
ac:e.ital 

Pena - rec:luaaa at• quatro anca • 
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DO REQUERIMENTO 

quet requer, se digne em determinar a apreen•~o 

çjQ toda a m-erc:ador-1• ( c:ar-ne bavina, frango, 

pri~~o e autuaç~c de infra~cr, • .c c:cnseqQente 

indic:iamentc, no5 exato~ termo da lei, requisi-

militar • civil~ 

nctór-ic:i; cliô· 'sig'nat;t.r'.i.cs de.i.xam de ·indicar meios 

de pr-ova!l.- podendo Vossa Excel•ríi:ia, no entan-

I 

de · t_elevisXo lcc:ais, especialmente a .TV CAPI• 

TAL • prc:u;rama Impera.triz 24 Horas •xibido on-

tern,. dia 10. 

AGUARDAM DEFERIMENTO. 

Imperõt.triz, 

DR. ANTO 

c.o-__ 

O DIA~ OA 

e Jusf:-iç;a Promotor 

65~ Zoná Eleitoral 

E ;occalência, 

LUZ 

Justiça 

33A Zana Eleitoral 
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tm tempo, tomemoa connc.:cimento da que. o Deputado F"~tda:ral 

eleito Oavl Alvea Silva aatará 

cidade de Montes Altos(MA),pro 

Célrnea_etc., a 

CONCLUSÃO 
l!ni ..• :U.teJl ..... d: l?? !i_, (aço~ 
&U\ol et>nclu«"< !'" !.H· I l~i.: d~ Oi~to da 1° 

-I 

.. .-" 

na 
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VISTOS 

(;lJN:.>l OE R ANDO OS 1' E:RMOS DA 
I~EPii!L!>l:.NI~)t,;ÃO MIN!SfECFHAL E QUE OS I"AI'OS ALEGADOS CONSTITUEM 
CRir·IE llPU'ICI'lOO NO ARr. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL; 

CONSWEHANOO QUE TAIS FATOS 
RE'PHESENTAM UM DESVIRTUAMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO 
DE.MQCRAilCO. UA t:ONV!VÉNCIA POLÍT.l:CA E POR'rANTO UM ATENTADO 
t.• DEMOOif~C 1 t-~, L>t I lo HH l NO : 

a - O ENCAMINHAMENTO DE OFíCIO AO 
~~R- UEU::W\00 OA POLiCH) FEDERAL, CÓPIA DA REPRESENTAÇÃO PARA 
Qt.JE S":JA DE .L MEDIA I O I (.lMAOA AS DEVIDAS PROVID~NCIAS E 
lNSWllJI~nl~ Cl COMPE?TE:NTE INQUéiU 1'0 CRIMINAL; 

b DURANTE AS INVESTIGAÇÕES 
Pl·mCEOt::l~ A APHt:.l:i.N::>AO DE TODA E ·QUALQUER MERCADORIA 
O L~3'1 Rl!:lU ll)l'\ COM FIM ELE I HJHEli~U; 

c - I!.Hf'llJAH r::H FL.AGRANfE A PRISÃO 
llt·: QU•1LWttt:l~ l·'tc<;~>UA ~NVULVIUA Dll~elAMENTE NO CRlMf:: EL.E::.rTORAL; 

d •• QUE O SR. OEL.EGADO DA POLÍCIA 
FC:DEW'\1. DlJU,JA-SE ().lA .L:l • .l1..94, ACJ MUNICíPIO DE MONTES 
1'1L lO:·~. Pt'11:r'1 ft1NAI~ A~ L?t:VlU"S PROVIDí!NCIAS, CASO QCORI~A 
NAtlUl;Lf~ Cl011DE A OISTR'.LE!UlÇÃC.l "Di:: L.EITE, CARNE" OU QUALQUER 
OUli~A ME'HCAI.lOI~lA COM· O FIM OE INFLUENCIAR O EL.EI"rOR, 
CONFORME NARRA A N!::F'I~ESEN1'AÇÃ0; . 

c - r~EQU!SLTAR AO SR. DmETOR 0'1 TV 
CAPl'IAl.. A FI fl'l DO PI~Oliti<AMA "IMPERATRIZ 24 HUI~AS .. , EXIBIA 
I:Jl11 H•/ i .. l /'~4. 

HcQUISITE-SE E COMUNIQUE-SE. 

DR. 

--=-~~ c.attco • doo< ft q~o • -·· · l'-•· 1• Cort6riO Crimln11 
1' A I E la I A ~..:!.;:..,~;J .,. i ~ reprodut;le fk.t do t::, ,i. 

DIYM t•, ~-:.· '· ···oer 
dOI n!,, c ... ,~t• 

ftU& f\~1 8arbVII '11 E. •I 

forum 
CEP 6!9110 

.:::!":.::.':.::.""':.;'~-.,..-.. .. 

OE CASTRO RAMOS 
ZONA EL.EITORAL. 
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O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Nobre Sena- Os f=is,também fOOIUl em ,..sa, numa campanha que se 
dor Alexandre ~ consulto se V. Exa deseja fazer uso da pala- desenvolveu também cõm aviões. O Seriador Epitácio Cafeteira se 
vra, em explicação pessoal? locomoveu em aviões. porque ninguém perCorre de ou lia fcmna, 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Desejo, Sr. Presidente. num espaço de 90 dias, o Maranhão, um Estado de 360 mi!Ian2
• 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala- Para se chegar de São Luís ao Alto Pamaíba, lá na extremidade, 
vra V.Exa. - dem.OJ;'a-seuma-horadeboeing. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL- MA. Para uma ex- Se o Senador declaia que percorreu todo o Estado, deve tê-
plicação pessoaL)- Sr. Presidente, SI"' e Srs. Senadores, lamento lo feito como ftz: de avião, de helicóptero, de caminhonete. S6 ua 
profundamente - mesmo porque nãO ê praxe no Senado da RepU- minha camiobonete, percorri 150 mil km. Claro que, de avião, 
blica,. onde já me encontro há 24 anos e tive a venrura ae ser eleito nem me preocupei em anotar quantos quilômetros andeL Sei bem 
por mais oito anos - quC o nobre Senador Ej)itã.cio Cafeteira tenha que andei 10 dias de helic6ptero, visita.D.do cidades e fazendo co
me negado um aparte. mícios, como é o·dever de todo cidadão que se propõe a obter um 

Este não seria, absolutamente. de condenação nem de insul- mandato no seu Estado. 
tos a sua pessoa. Gostaria apenas de colocar nos seus devidos lu- Fiz divulgar- e is-so não está naqueles documentos-, com 
gares argumentos que não são verdadeiros ein h_ipótese alguma. grande estardalhaço; que as eleições eram limpas e que havia colo-

Fiande em eleições é uma conversa inuiio longa no Mara- cado 25 mil fisCais e 300_advogados- quem o disse foi S. Ex•. To
nhão. Em 1970, disputei o Senado; eu em deputado federal e con- dos eles assinaram as atas de votação e os boletins de apuração. 
corri ao Senado com o Deputado Epitácio'"Cafetei.rii~ qtie Saía âa Vejam bem V. Ex•s: uma eleição desse nível não me parece, 
Prefeitura de São Luís com muita -popularidade. E five a opoituni- - · a não ser pela paixão - o que é muito nat::ural por parte daqueles 
dade de vencê-lo nas umas e de me tomar Senador. que não logram êxito, porque muita gente importante qtie não lo-

Mas a miDha memória é muito boa! Lembro-me de que, grou -. comportar qualquer tipo de contes~o, principalmente de 
àquela época. quando S. Ex• perdeu para mim, alegou que houve fraude, porque eu, posso assegurar a V. Ex , tive apenas 70 advo
fraude. gados.. enquanto S. Ex a teve 300. E o número de fiscais que tive no 

Ora, Sr. Presidente, é muito natural o jus esperniandi de Estado foi reduzidíssimo, aquém. portanto: dãquele que utilizou o 
quem não tem a compreensão de que eleições se disputam para ga- candidato a Governador e Semdor da República Epitácio Cafeteira 
nhar e para perder. Não é absolutamente w:p. 9-esmérito perder ele i- na sUa eleição. 
ções como não hã também grandes glórias em vencê: las. O que Esse problema de cestas básicas aqui alegado absolutamen-
não se pode, o que não se-deve é perder eleições e oferecer argu- te não tem fundamento. 
mentos: que absolutamente não são verdadeiros. A :çespeito da compra de vereadores, não tenho conheci-

Assisti a S. Exa enumerar uma pilha de documentos que mento sobre este assunto no meu Estado porque são muitos. Mes
nada mais representavam senão ananjos, no sentido de que a elei- mo que fossem corilpra.dóS barato, é preciso um banço muito forte, 
ção do Maranhão foi fraudada e queiJJ. a venceu o fez a_tnt.vés de à semelhança do Banco do Brasil ru do Bamerindus. para efetuar 
processos escusos. __ - . _ _ _ essa trans~. __ _ · 

Veja V. Exa. o Senador Cafeteii.i, em entrevista à imprensa - - De-núncias Sobre a distnlmição de cestaS bãsiC3s e de verea-
do Mat:aohão, disse que perdeu a eleição porijile ó -Dr. Jack~. dores Comprados - a feira livre está aberta sem ninguém pagar
candidato a Governador, que também perdeu a eleição, Colega do foram feitas pela-Prefe1tuta-de São Luís, que iniciou uioa campa
nobre Senador Magno Bacelar, do PDT, fez corpo mole; ele e o nha "Operação Verão Cafeteira", com objetivos meramente eleito
PDT.- Ora. se fi.Zei3lD corpo mole, a Stia derrota se deve ao Dr. xais. uma vez que a Prefeita er.i c:orreligionáíia-do Goveinador 
Jackson ou ao seu PDT, ou a outras forças que, no segundo turno, Cafeteira. E olhem bem: não era! Era do PDT, do Partido do emi-
não desejaram apoiã-lo. nente Senador Marco Bacelar, cujo candidato Jackson Lago foi 

Não apresentou- olhem bem! -qualquer impugnação con- quem a elegeu e a colocou na Prefeituia de São Luís. Ela abindo-
tra qualquer apu:ração alegando fraude. Não há uma impugnação nou o Jackson. que também foi candidato, e aderiu à candidatura 
feita rias umas do Maranhão. "nem da Capital, onde S. Ex a veiiCiu Cafeteira, colocando em prática a operação ''Verão Cafeteira". 
por larga margem de votos, nem do interior. O Senador Ca[eteira A Justiça Eleitoral condenada aqu~ defendida apenas pelos 
disse que não tinha dinheiro. que só havia quatrO ou cincõ·-cami- Promotores, foi ·vigilante: suspendeu horários gratuitos. retirou 
nhonetes na sua campanha, que só tinha o ·povo a seu favor,.inas eiD.iSsoras de televisões Qo ar. fiscalizou, acompanhou e procedeu 
seu Partido contratou 300 advogados, espalhados por todo o Esta- com isenção e mão dura contra todos, contra o grupo do Dr. Sar-
do. Não havia l\lfnnicípió do Maranhão em que a ca.D.didatura Café- lloey e çon~~ o_grupç do Se~ dor .EPitá.9o .~e~-· _______ _ 
te:h:a não tivesse um advogado e dezenas de fiscais-. 25 mil, Mas, Sr. Presidente, S. Ex.a .não falou que organizru Uin 
segundo anunciou, quer nas sedes dos_ Municípios,- quer na zona complô com a polícia pal.'3. fraudar e coagir no dia da eleição. Não 
rural; em todo lugar havia um. E eu, que andei -por todo o Estado falou e nem apresentou esse docum,ento. Possuo o dpcumento. 
durante a ·eleição, sou testemunha de que lâ existia -essa flScaliza- Não me intereSsa trazê-lo aqui, a não se:r que eu seja chamado para 
ção, uma longa f=lliação. Repito, 25 mil fiscais. - comprovar. Não falou que nllo logrou êxito. O Maranhão é muito 

Não. há novidade nesse fato. Conmdo, 300 advogados não pequeno: apesar de ser grande a sua área territorial, as conversas, 
vão absolutamente paxa 130 Municípios do Maranhão por amor e as notíciaS, ÕS fátõs Conem de boca a boca-:_ e, muitas vezes. têm 
nem p:rr favor; são.PagOS. melhor divulgação do que teriam em IM.ios. e televisões. FOram 

Ao que se sabe, ao que dizem os próprios advogadas, .cada suspendidos para evitar que-iss.o acontecesse. 
um recebeu muito pouco, é verdade: 1.500 reais no dia da eleição. Não fJZ__emos _.çoa.ção a ninguém. Lá esteve o candidato à 
Mas 300 advogados por I .SOO reais - não sou eSpecialista, mas Presidência da República do Partido de S. Exa e não sofreu neDhu
devo saber multiplicar porque sou engenheiro civil - sãó apenas ma coação._ Ficamos muito alegres e muito honrados com os políti-
450 mil reais; 450 mil d6lares, o que não é umã quantia -desprezí- cos que nos visitam porque honram o Maranhão. Pior seria se 
vel para um candidato que se propõe a ser Govemad<:?Í' do Estado. esse_s candidatos lá não fossem. julgando que o Maranhão não é 
E 25 mil fiscais, quanto custou? te:tra digna de os candidatos falarem ou pleitearem votos. 
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O Senador Cafeteha perdeU -a realidade é essa-, porque o maÇão: Dt. Sarney tem uma vida política Ion_ga. Essas viagens qUe 
povo de quem tanto falou aqui o derrotou. Foi u-ma eleição dispu- ~az pam a Europa não se destinam a passeios, e sim a conferências. 
tadíssima. e a vitória acolllOCeu com margem "de 1,8%. S. Ex" tinha E membro da Academia das Ciências de Lisboa. em Portugal, para 
tanta convicÇão de que ganharia que riào impugnou nâda. 'tudo em onde-viã.ja com -freqüência para faZer conférências~ córiiereiícista 
verdadeiro, certo. Ouvi as palavras- 'de S. Exa na televi~o: dizia convidado da Universidade de Columbia, _em Nova -Iorque, da 
que ia ganhar. Umversidade Complutense de Madri, da UDiversidade do Méxicó, 

A Promotoria que _dá todos esses dQCUmentos aS~ Ex .. é a da Sorbotme, em- Paris. da-Universidade de Pequim e·- Moscou. 
mesma -que invadiu a casa do Prefeito - Com quem almocei boje- onde é Doutor Hoooris Cau~ lnembro do Conselho Mundial de 
da Cidade de Tuntum, no Maranhão, no dia da eleição -~cómo se Ex-i'Iosidentes do Comitê das Nações UDidas, da~ COinissão da 
pudesse fa:zb-lo - para retirar réplicas de cédulas eleitQ):'IIis que lá América Latina e do Caribe para o Desenvolvimento e Meio Am
dentro eram dist,ribuidas _aos q~e quisessem, porque não era proibi- biente - ONU, da Comissão Sul Ai:nerícana de Paz e outros erga
do. Não é proibido disb.i.buir modelos de cédulas eleit~. Evi_- nismóS. 
cientemente. o Promotor não passou do corredor - porque as Condená-lO porque-viija? Por que não COndenar os outro& 
autoridades merecem o nosso respeito, mas também devem respei- tOdóS que Viajam para outros fms? - - - -
to a todos n6s - porque foi esbarn.do pelo Prefeíto, ·que disse: "Na ~ Ora, 1)r. Presidente, Srs. Senadoxes, lamento profundame:o-
minba casa, vocé não eDIIa"- te. E muito triste quando um Senador diz dâ iribuna que 1lDl heli, _ 

Autoridade tem limite. Na hora em que a ~utoridade_ foge ao cóPieio desceu em um Q.ete:nnlnã.do lugar e O _QQ~q_ o julg~-~ -
-limite das suas atribuições, cometendo violências, põde ser alvo importante-do que o Presidente Samey. Não ___ é UJlla coisa justa. E 
também da violência necessária para ser cóhtida. salvo quando os uma coisa de 6dio, uma malquerença de alguéJri-qUe_xiãO_Ieronbe-
homens não sãO homens; são aqueles mais pacatos; aqueles riie- ce o talento de queDi o tem. _ -
drosos. que se assombram' com o poder de autoridade que tem o Sou_um admixador profundo dos sábios, dos @e têm C:Ultu
seu limll.e e que dele não pOde absolutamente passar. quer seja mi- -rã., sabeãoria, dos que crescem e se desenvolvem.. Longe ~e mim 
nist:ro,.desembargador, quer seja juiz ou promotor. --- ter inveja! Sinto é alegria ao ver amigOs-meus competCn~ séri.ÓS, 

Portanto - repito - a Protnótofia que forilece _es~S -9-ocu- cultos. Assim sempre í1z. nã -vida;-não somente recOnhecendo, mas 
mentos a S. Ex .. é a mesma que prendeu várioS OOireligioJiáp.os a_dmirando. 
nossos no interior do Estado, prendeu quem apenas recebia em sua O SenadOr cáfeteira reconheceu que o Dr. Sarney _era o 
casa. Olhexp. bem: mandou prender quem oferecia uma jiousida! mais ilustre homem do Maranhão, C lá, no Convento das Mercês, 
Havia homens que andavam quarenta. cinqüenta (jullôm.etros- colocou_uma placa_ e a ãisiliOO. Inclusive o Dr. S~y~~~ 
passariam foine por âois dias --para votar em mim nu pai'a -v orar mostrá-la aos seQ~ coDyi_dados,- sem comentários~- a fini de que 
no Senador Cafeteira. Ma~ e _os eleitores ·que se alimentaram da quem: a leia fãÇa ojuíióque bem lhe cOOviêr.- · --
comida que. por acaso, tenha sid.Õ -comprn.dã. .:. nfu?- te_Dbo conhecí- Sabe-se que o Dr. Samey era um homem ilustre em 1986~ 
menta- pelos adversários? Foram eleitores. do lado .de cá .9li .foram q~ãn4ç> colOCOll () Govemador do E_staclo contra a yon~ ~ to
os eleitores do lado de lá? Foram eleitores de todos -Q.s lãdQs. Mui- dos nós. E hoje, jx:iqlle entra: em um helic6_p'fêro-ou em um 3.viãõ e 
lOS deles, inclusiVl\ votaram no outro candidã.to, e viCe-VeiSa- Niii:. ---vai raiei a &.mpanlia de sua filha para governadora, faz-se uma 
guém doa ocmida- campanha em que se diz: "Liberdade!" Mas liberdade de quê? O 

A realidade. Sr. Presidente;- -não se -restringe .-..c~- \"!.tO de ga~ Mar.Whão é Um Estado livre. Basta dizer que o Dr. ~ey saip. da 
nhar oo perder eleições.· As acusações feitaS Jies"t..ã:"Cãsã pelo Senã- Câm~ra Feçleral em 1965 e foi ser, GOvernador do Ma.r.qilião, elei-
dor Cafetefra acr ex-Presidente José Samey J1!q__foia:infê~taS cin te?- pelas oposições. das quaiS eu fazia parte. Seu substituto, quando 
1986. quando o então Presidente da República José Sa.meY elegeU- deixou O govemo. foi o Dr. Pedro Neiva de San~ médico ilu_s-. 
o.Govema.dorpelo Maranhão, com um milhão de v:otos; tre.~c:> .Matanhão. plOfessor, dà"Faculdade de DireitO e pai dO Depu-

O Senador Epitâeío não era do meu Partido. Muitos dos~ tado Jaime Sautana, qu~e nãO -tinha nenhuma ligação política i1o 
coneligiooários do meu Partido queriam a miril. óp.troS se rebela- EstadO. su·bStituiü o nr. Pedio Neiva o Dr, OswaldC)NuneS Freile~ 
ram. Lembro-me de que naquela época nenhum dos 136 prÇfeí~ fliedico iám6éiD. muito ilustre no Maxanbão, também sem nenhuma 
queriam -obedecer ao então Presiden~ da República _rio Sbntido -de Iigã.Ção com-O Dr. Sainey; pe1o coritrário, até seu adversário. Foi 
votarem no Sr. Epitácio Cafeteira ·para Go\·emãdoi. Fuf eu~-então. substituído pelo Deputado João. Castelo, que não tem ligações pó
designadO pelo ex-PreSidente José Sar:iley para chamar os prefeitos líticas com o Dr. Samey~_ Foi Senador da República e Govemador 
e convencê-los a votar oo boje Senador Epitácio Cafeteirâ, sob a do Estado. Depois. assumiu o cargo de Governador o Sr. Jóão 
alegação de que o Presidente queria que fosse um outro h<imem, Luiz Rocba, Deputado Fedeia~ e, a seguir, o Sr_ Lobão, Senador 
de um outro partido, para acomodar as lutas do Maranhão. Con- da República. que tambéió. não tem parentescO com a fan;lilia S_ar
venci a todos. S. Ex a foi eleito Governado~ com U!:Jl~milbão de _vo- ney. Tam_põUCo_ era home_m público, e sim um jomalista ilustre 
los- Eu fui eleito Senador da República com 750 :Dlli veios. Um aqui em Brasília- Ag0ci;~30 imos depois - de 1965 a 1995 -, é 
milhão de votos é uma votação fantástiCa. __ _ sUbstituído por um segundo Samey. ·- _ 

No Govemo, era an:igo do Dr. Samey. Um imigo~âiletõ, Então, hl>ertar o Maraubão de quê? De.ojjgarquia? Que ali-
um amigo que saiu cOmigo- do Palá.Cío -ôo Planalto, descendo a garquia é ess3.'? ·se fora_ pãra escolher. como escolheu em 1986 ó 
rampa. acompanbado pelo Presídente da RepúbliCa; quando ~termi- Senador Cafeteirii para Governador, J)ão seria oligarquia também, 
na v a o mandatb presidenciaL Assinou uma placa colocada no porque o Senador Cafeteira lião tem -nenhum parentesco com o Dr. 
Convento das Mercês. no MaranhãO, para quanto~_ viSitantes dese~ Sarney. mas foi"Cf>locado lá como Gov~ pelas mãos do Dr. 
jassem ver, cujos dizeres são: "HomenigCID -ao Domem l:nais üus- ~~y. sem o que não poderia Ser- GoVemaaõr do Mari:Ú:dlão na
tre do Maranhão". Não era nem "entre os homens n:iãis ll_ustres do _ c,iuila época. 
Maranhão'', uma vez que o Maranhão tem muito home~ ilustres _ De sorte .que. Sr. Presidente, também andei em helicópteros, 
iguais ao Dr. Sam.ey. aviões pequenoS, camiDbonetes D-20. D-1 O, no que aparecia, por-

COncoxdo com o Senador_Ca.fete~a ·quandO diz_que o Sena- que também percorri todo o Maranhão._ Fiz o que fez o Senador 
dor Samey é um homem ilustre. Ninguém podeo dlSc:Utli-essa~arrr:- -Cafetefra: gaStei O -que tinha e o que a lei me permitia. A:credito até 
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que s: Ex' teDba feito o mesmo: gasto o que lhe permitia a lei e o O SR- PRESIDENTE (OlagasRodrigues)-Pedlriaaono
que possuía. ---- --- -~ oxa~r que não permitisse apartes, ou -qUe eSse aparte já solici-

Agora. deixar de justificar uma derrota, qUe é a coisa mais tado fosse muito breve, porque V. Ex•, o que é compreensível, já 
naluilll, poxque perdeu - perdeu e Dão adiantam os recursos porque ocupa por mais de qualro vezes o tempo a que tinha direito. 
Dão os interpôs na cportunidade, pois achava que iria gamar - e Fui oompreensívo com o orador anterior, o Senador Epit.i
sempre quando se penle aparecem os recursos. Mas são recursos cio Cafetelra., e eStou sendo com V. Ex•, rilas, como ainda há om
que não têm-o menor fulidamento, pcxque no Manmhão, no passa- dores inscritos, peço que esse seja o último aparte ao disalrso de 
do, como no Brasil, até que se elegiam pessoas em mapas, em bo- V. &.•. 
letins. Mas hoje, não, Sr. Presidente. Quanto mais vencer um O Sr. Eduardo Suplicy- Procurarei ser breve; S""ªº"'"---
candidato que t.inb.a 300 advogados e milhares de fJ.SÇais espalha- Alexandre Costa. V. Ex• mencionru o episódiO das cestas básicas, 
dos pelo Maritnhão int.eiro! citado pelo Senador Epitácio Cafeteira. Na imprensa bÍ'asileira, 

O que houve. na realidade, Sr. Presidente, e S. &.• aqui não- esse episôdio foi .Ugumas vezes :retrat.ado. Ou seja, segundo cons
assin,alou, é que as oposições se dividiram no Maranhão. Tivem.Õs ta, nos dias anteriores às eleições de 15 de novembro, prefeitos 
três candidatos a Govemador no_ Maranhão: Jackson Lago, do que apoiavam. por exemplo, a candidata a Govemadora da coliga.
PDT, apoiado pelo Senador Maguo Bacelar; Epitácio Cafeteira, çãó, Deputada Roseane Samey, distribuíam cestas básicas. Per
apoiado por outro grupo; e Roseana Sarne;'. Ela não CODS«?guiu gunto a V. Ex": em que medida efetivamente oc:On'eu isSo e eru 
vencer no primeiro tumo e foi disputar o cargo no segundo tomo, que escala? Obviamente V. Exa poderá az:gumentar que a distribui
mas o Senador Cafeteira não cõntou com·o· apoie,--do Jackson Lago ção de cestas básieas para populações extremamente carentes.. em 
no segundo turno, força preponderante, homem da maior impor- momentos de wgência, eni espécial ômante os meses de seca, em 
tância moral no-meu Estado. MUito popular, sério e que, absolUta- todo o Nordeste, é importante. Isso fez com que o Governo Itamar 
meD1e, não apoiou- o Senador Cafeteiiia.--: Tiroll Uns telrat.Os, que Franco resolvesse distnOuir, ao longo de divexsos meses, dois mi
apareceram na televisão, abrnçado com o Senador Cafeteira, mas lhões de cestas básicas em cerca de 1-160 Municípios brasileiros. 
não o acompaDhou em nenhum comício, declaraudo que só iria a Hoove até empenho de parte das Forças Amtadas para que tal dis
comícios co.oi O Senador Cãfetei:ra se lá nâo estivesSe a Piefeita de tribuição fosse realizada com isenção de natureza poJítica e comO 
São Luís. que o tiaiu. · um direito que se procurava dar iquelas populações. Pediria a V. 

Essas vexdades não foram ditas aqUi. Esses doaimeritos não Exa, poiqUe não coDheço bem o que OCOJ:reU no Estado do ~fam
foram apresentados. Foram apresentados boletins duplicados. Não nhão ~ apenas .li o registrO pela hnprensa de noticias a respeitO do 
só boletim, livro. A partir de qualquer documento, heje, pode-se relacionamento entre a distribuição de cestaS básicas e a campanha 
fazer mil cópias e distribui-las pata quem se quiser. Mas que a Jus- política-, que detalhasse melhor o assunto e fzzesse_ uma avaliação 
liça Eleitoral do Maranhão foi cói:reta, séria e imparcial. silie S. do que realmeJite acoiJieceU. -
Ex' que o foL Não teve paixões. Dão protegeu uioguém. Se hou- O sR. ALEXANDRE COSTA - Agradeço-lhe o aparte, 
vesse o desejo de fraudar eleições no Estado, ninguém estaria dis- mas_ V. Ex a mistura albos com bugaihos. Falava-se de cestas ~i
posto a fuwdã-la para ganhar por uma diferença. de 0,8% aos -eas distribuídas pela candidata Roseana Sarney. V, Ex' invoca 
votos, porque estaria sujeito a eiros Pãia mã1s ou pan1 menOs: cor- agora Cestas básicas disiiibliídas pelo Presidente Itamar i;:anco 
rendo os grandes riscos de crime eleitOial. através do Ministério da Integração RegiOI_lll!- Quanto às cestas 

Sr. Presidente, ''um dia é da caça, o outro do caçador", distribuídas pela Dr Roseana, mmca as vi. E uma acusação sem.e
como aqui disse o nobre Senador. Isso é verdade.. Mas o Dr. Sar- lhante àquela que diz que a Prefeita de São Luís disrnblía. as ces
ney foi caçador quando colocou _o Se:oadoc como Governador do tas básicas CafeteD:a e instalou o ''Verão Cafeteira" na Capital do 
meU Estado; preterindo a mim e a outras pessoas -ilustres do meu Maranhão. 
Estado que eram do nosso Partido majotitátiO, -o P~-que tinha, Então, ve"ja qlie_- não posso SitisfaUr ã V. Exa, potqUe 00.. 
naquela época, 130 das 136 P,..feituras -existeiÍtes rio EstadO do . nheço a segunda. mas não conheço a primeira. Efetivamente, a 
Maranhão. E todos esses prefeitos des~avain que eu ou Outro Cor~ Prefeita largou a PrefeitUra e encã.mpou-se na campaDha do Sena.
religionário meu fosse escolhido pam governar o Maranhão, à se- dor Cafeteira, distribuhuio tudo, asfaltaudo ruas, distribuindo ces
melhança de como foi feito em respeito ao Senidor Epilil.ciO tas, empregando toda a força do pOder da Prefeitura de São Luis 
Cafet.eiia. Mas não é bem uma praxe. Ningriélri Veni trazer para o · eln favor da candidawia Ccifeteira. Isso é o que sei Es~ Outra~ nãO 
Senado esses choro~ essas reclamações, porque aqrii liãó é ó ·ór:. Sei, j>orque nãO Vi. E- nem seria possível, se _existisse, eu nãO ver, 
gão. Quem ~em ~tos_ docu_melllos à mão, como tem o Senador poís eu era também- um candidato __ majorÍtár!o, que -loma!a parte 
Epitácio Cafeteira, não precisa vir aqUi COm êssá COnVersa~ p:onjqe - em todOS -os comícios, ein tOdas aS reuniões de que ã. ~ Roseana 
aqui Dão é local de julgamento. Seuador da R<páblica não é julga- Sarney participou nesse periodo elejtc>Ialno_Mar.mhão. N'ao sei se 
dor. Qu~ se dirija aos in"bunaisl S_. _E;ta __ CODÍta na Justiça :_-disSe satisfaz a V. Ex'" a minha-respOsta. --
aqui- confia no Ministério Público, nos Promotores que o ajUda- _ ___ __ 9 Sr. E<J,uardo Suplicy- O noticiário que vi referia-se ã 
xam. Não seria justo que viesse para- Cá" aiJieseri.ta:r "®cumentos, Prefeitos que apoiavam e ao fato de que, em alguns dos comícios~ 
aproveitando-se dos mesmos para depreciar uma figura ilustre de realizados até na presença do Senador José Sari:l.ey .. haveria a <tis
Senador da Repíblica, como é o Senador José Samey. Eu posso tribuição por parte de Prefeituras Municipais. Lembro-me de ter 
gostar de S. Ex• e muitos podem não gostar, nci:n siinpatizar com lido isso, porexempl()y em jornais como O Estado de S. Paulo e o 
S. Exa, mas não creio que um homem sério, um homem coneto, Jornal do Brasil. Mas, como eu não estava presente, talvez V.Exa 
mesmo não se gostando, deixe de ser reconhecido, e o Senador pudesse ailãlisar melhor esses fatos. 
José Sarney é realmente um homem ilustre. Dão só do MaraDhão, o SR. ALEXANDRE COSTA - Nem sempre 0 que os 
mas· do BrasiL jornais publicam é verdade. Sabe V. Ex•, sei eu, sabem todos: os 

O Sr-Eduardo Suplicy ~Pennite:me V. Ex' um aparte? 

O SR- ALEXANDRE COSTA - Concedo o aparte a 
V.Exa. 

jornais noticiam o que querem, o que entendem, por infoi:i:nações 
muitas delas partidárias, porque suas representações ne5ses Esta
dos são partidárias. Quem, neste País, diz que não é político. é ca
nalha, porque políticos somos todos nós, do mais ignorante ao 



Novembro de 1994 --DIÁRIO DO CONGRESSO NP,Ç!ONAL (Seção II) ~- Sexta-feira 25- 7311 

maiS sabfdO: Uns exercem. exetcitam; outros. por condições vá
rias. por motivos vários, não ·exétcitam. Mas todo brasileií-o é polí-
tico~ - - ------

Vi pela imprensa V. Exa pelas ruas de Nova Iofque, coin o 
retrato na mão. atrás de uma suposta mulher que foi assassinada 
aqui mesmo na cidade de Brasília. 

O Sr. Eduardo Suplicy- É verdadi. 
O SR. ALEXANDRE COSTA - Diziam até que V. Ex' 

sabia a casa onde ela estava. de _que jeito ela estava, que t!nba ~
teza de que ela estava lá. Mas não foi V. Exa quem disse. Foi a im-
prensa. -

O Sr. Eduardo Suplicy- A imprensa disse umfafo verda
deiro. porque aqui ninguém sabia. salvo quem a havia assassinado, 
que ela não estava lá.. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Até torci __para que·v. 
Ex•, um Senador ilu~e. mas também com_ acentuada vocação para 
investigador, encontrasse aquela senhora, que já estava aqui enter
rada há seis meses. 

V. Ex• fracassou_çom.o inveStigador, mas não cómó Sena.:. 
dor, pcis aqui ho Senado V. Ex' brilha e é respeitado, o que é naln
raL 

O Sr. Eduardo Suplicy ~V. Exa sabe que ap6s eu tê-la 
procurado, o que foi regiStrado na imprensa. e dado o apelo que fiZ 
aqui da tribuna para que quem soubesse de algo a respeito que disw 
sesse, foi só então, passados mais ~ 10 meses do ass;lJliSjpato, que 
a senhora que havia sido com.paoheira de um dos assassinos resol
veu revelar o assassinato e o paradeiro ·de seu ex-companheiro. 
Então, tenho a certeza até de ter contribuído para desvendar o mis
tério de ónde ela estava. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Até louvo o (rabalbo. de 
V. Ex-; apenaS dou um exemplo de que nem sempre o que se pu
blica na imprensa é verdade. 

O Sr. Eduardo Suplicy- No caso, em veroade. 
O SR. ALEXANDRE CQST A - Não, não era verdade, 

porque foi dito que V. Ex .. sabia a casa em que ela se encontrava ... 
O Sr. Eduardo Suplicy- Não. 
O SR. ALEX;\NDRE COSTA -Lã estava pcblicado que 

V. Ex• sabia onde ela estava e não a encontrou. Voltou com o .re
trato e a boa vontade. 

O Sr. Eduardo &plicy - Nunca a imprensa disse que eu 
sabia onde era a casa.. porque eu nunca disse isso, e nem a impren
sa disse. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Não estou .mzendo que 
V. Ex. .. disse, estou dizendo que li na imp:ensa; e nem vá receber 
isso ·como condenação. O tiabalho de V. Ex' foi muitoiouvãve~ 
fracassou como investigador. mas é um bom Senador, homem res
peitável, que vai continuar prestando ~s bons serviçoS ao Senado 
Fede;al. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou concluir dizendo, em 
resposta ao que falou o Senador Epitácio Cafeteira, que o hó
mem ilustre do Maranhão - que o Senador Epitáció Cafeteira 
colocou ..em placa e que se encontra no memorial daquele Esta
do - é o mesmo homem a respeito do qu~l ele diz boje_ que o 
helicóptero era mais importa.Dte que a chegada dele numã. cida
de. 

Não qUero fazer comparações, absolutamente. Falo aqui 
para uma assembléia de homens os mais p~s.,_ os mais capa
zes, h~ns que vivem na política e que sabem de todas essas pai
xões. E uma paixão. natural. Se os jornais o atacarã.m,: acãsanâo-o 
disso ou daquilo, de ter transportado milhões de dólares, como ele 

. disse aqui, para um apartamento na Vieira Souto, no Rio de Janei
ro, dos quais ele assinou recibo - ele mesmo declarou _isso -:, direi 
ao Senador Epitãcio Cafeteira qual é o caminho. 

Senador, sou um homem que já sOfreu muito na vida públi
ca. Senador Eduardo Suplicy. cheguei até a ser citadoJ>OI' uma im
portante revista do fuasil, a revista Veja, I3Zão por que passei de 
três a cinco -meses defendendo-me. Alguém neste País encontrou 
algo contra a minha dignidade e a minha honra?- Se tives-sem en
contrado, eu não estaria -aqui. Não porque tivessem me expulsado, 

-mas porque não viria mais aqui, pois s6entró êrii ambiente, prinCi
palmente no Senado da República, rode estou há 24 auos, enquau
to- puder ·olhar cara a cara pam meus companheiros e para 
efiftentâ-loi, defendendo a minha hcma e a minha dignidade. 

Nunca me assombrei e nunca-tive medo. Qu~m póde leva:D
tar o dedo e apontar, quer no- Senado Federal, quer na Câmara. 
quer ilo País., quer em qualquer -tribuna, Uma aa.tsação sequer de 
um alfmete que eu tenha desviado na vida pública e que fosse ob
rigado a passar de três a cinco meses com rettato na imprensa? O 
Senado; Eduaroo Suplicy atrãs da mulher em Nova Iorque, um 
bando_ de_ desavisadps e até de bo~ que~--~ ~oS a·m.ves
tigar. sem ter qualidades nem para julgarem nenipãra eStarem ali. 
atrás de um homem público como eu, que vivi toda a minha vída 
com seriedade. Se Deus me pennitir- hoje, tenho 42 auos de vida 
pública - completar esses: oitO anos de mandato, vou completar 50 
anos de mandatos consecutivos.~ sem perder uma eleição. 

Será que isso cai do céu? Ou é __ .co:tn: ~9 nas mas de 
Nova Iorque oU jogando bolinhas que se ccmsegue? Não! 

CinqüentA anos conseCutivos _de vida pública, de seriedade, 
só se oh~ do povo sendo sério, sendo CCJ[l'l!to, sendo competen
te. amando" a sua tem\ e o seu povo, trabalband() pelos interesses 
de uma Nação. E foi assim qUe cOnquistei b,i:dó isS(). 

Acusações são para que se venha defender, como eu fiz. 
_Não a.diaDtam. os jornais e as acusações, o Senador Ep~cio Cafe
teira dizer que foi acUsado disso ou daquilo. 

Qual é o papel? Vir para cã e mostrai" que Indo não é veida
de, como eu mostrei ao meu Estado, primeiro, ao- Maranhão, por-

- que adoro minha terra e amo meu povo, e aO País. dando 
satisfação ao BJ:l!Sil, pc;que desejava coutimlar noS~ porque 
tt.tdo aquilo era perseguição política, das mais Sórdidas - o temp:> 
mostrou que era perseguição política~ que era sordidez daqueles 

-que :me levaram para lá. 
• E quem ousa hoje? E ainda estou desafiando jornais, Sena

dores, Deputados. enfim, todos, par.l--que apontem um deslize na 
minha vida pública. Jã fui Indo na vida. Fui Vereado;, Deputado 
Estadual, Presidente da Assembléia Legislativa do Maranhão, Pre
feito de São lllís, Govemador substituto, quando Vice-Govema
dor do Estado, Deputado Feder.ll por duas vezes e Senado; por 
tr:ês vezes, a última teiiJliilando este ano, e mais uma que o Mara
nhão está me dando. para tetminar-daqui a oito anos. 

E o que peço a Deus? Peço a Deus que me-dê vida, saúde, 
~ para que eu possa trabalhar aqu~ nesses oito anos, não 
como o mais agtadecido. mas como escravo do povo maranhense, 
agmdecendo por Indo aquilo que ele me deu. O Mataubão deu-me o 
gaiaroão de se; o ÚJ:IÍc:Q Seuador da Repu'blica, desde que a República 
é República, com_quatro mandatos consecutivos de Senadol". 

-- -----Aglideço a v~-EX.aS' aconselhãndo o Senador Epj.táCio cafe
teira a que deixe essas querelas com um Sen3dor muito_ilu_stre, ~ 
lionra ·esta Casa, que é o Sen.adar José samey. Se entende que está 
sendo acusado por ele. que venha aqui e se defenda. Traga, não 
provas acusatórias de uma fxaude que não existiu. mas provas dos 
illsUltoS qUe recebeu e que não são verdadeiros, e estarei aqui, D.es
se dia, para oovi-lo e aplaudi-lo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DZ4rante o disclll'.so do Sr. Aleiandre Costa, o Sr. 
Chagas Rodrigues, r Vice-Presidente, deixa a cadeira 
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da presidência, que.é acrqjada pelo Sr. Francisco Rol~ O Sr.-Odacir SoareS- Agradeço a V. Ex• eSse adendo em 
lemberg. que sintetiza O que havia dito. O Congresso Nacional, na realida-

0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) _ ConcedO a de, preci~ começar a exercitai' _plenamente a sua competência. Va-
palavza ao nobre Senador Jutahy Ma~ães. mos tomar como exemplo essa questão do ~- A 

O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB- BA. Pronuncia resolução qtie âfspõe sobre o funcioriamenlo da CO!nissão Mista 
o seguinte <liscur.;o.)_- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,_eu iria de ~enio estabeleceu que cada parlamentar poderia apresen
falar hoje a respeito de medidas provis6rias. Em virtude do horário tar cm9llenta emendas ao Orçamento encaminhado pelo Poder 
e tendo o compromisso de estar presente na sala da Cõ:missão Par- Executivo. Entretanto, vem a pi'6priã conllssão e solicita aos parla
~ de Inquérito da Evasão Fiscal,. para apresentar 0 relat6rio, mentares que, dentro daquelas cinqüenta emendas. estabeleçam 
vou ?e!Xar_esse_as~nto extenso para outm. oportunidade, para a dez como prioridade e mais cinco que seriam opcionais a critério 
próxnna semana, quem sabe. da própria comissão. Precisamos-ser sêrios cofn relação a eSsa 

Eu gostaria-apenas de aproveitar o assunto do dia, que não é questãO. Se dez. ou quinze emendas devem ser consideradas prio
de_hoje, m::s d~ ~ito tempo, a respeito de fraudes eleitonl.is, para ri~ - considerando aquelas ou~s cinco opcionais - que seja 
deixar aqUl uma palavra aos Colegas que permanecerão, nesta defendo a cada parlamentar apresentar apenas quinze emendas. 
Casa, no sentido de se empenharem em fazer uma legislação defi- Com relação ao Orçamento deste ano, aprovado recentemente, 
nitiva para a Lei Eleitoral. Que S. Ex~ nãQ.deixem esse_ ass:unto muitos Senadores criticai:am- ó- PreSidente Itamar Frnnco porque 
para a lp.timahora. Tais discussões, tais decisões são se~ prote- ameaçara aprová-lo por medida provisória. IssO já vinha acont.e-
ladas. E preciso que uma legislação como essa nãO seja aprovada cendo, ou seja, o P'residente da República já vfuha legislando so-
às vésperas de eleições, ou seja. às preSsas, põrque- ó resultado é bre o Orçamento, através de medidas provisórias, desde o início do 
esse que temos presenciado. _ _ _ _ ano. Is~ci s6 íoi póssível porque o Congresso ou havia aprovado 

Penso que deveóamos começar fazendo 1,lDl ~pelo ao- Sena- essas medidas provisórias, como "acOnteceu _Com algumas, ou sim
dor Gilberto ~· Relator da ComiSSãO -de Orçamento para plesmente não se havia prommciado sobre elas e o Presidente ha-
1995, no sentido de que S. Exa repense a decisão, segundo a im.- via reapresentado essas medidas. No caso do Orçamento, 
prensa. já tomada~ de cortar os recursos pedidos pelo Tribunal Su- concordO plenamente com. V. Ex•. Se os recursos pa13. o Poder JU
perior Eleitoral. E necessário dar todoS os recursos para que a diciário~ relativameilte à Justiça Eleitoral, sãO insUficientes. criiii
legislação modifiqUe esse sistêriià. eleitoral existente. não só da v o- Pie -ao Congresso, à Casa Política, -suplementar esses recursos 
taçãó, mas principalmente da apuração. É preciso que "o Tribunal prioritariamente. Hoje, a grail.de tarefa refonnadora no Brasil é en
Superior Eleitmal tenha recursos para infonriatiiar a eleição neste caminhar, ao mesmo tempo, as mudanças da estrubira do Estado: a 
País; Dão é O &tado a, b ou c.. previdenciária, a tributária ... a fiscal. A reforma eleitoral passa, in-

Sr. Presidente .. alguns Srs. Senadores, v. Exa e eu já conver- clusive. pela fidelidade partidária. Tem :rã2ãó" V:Exa. Há dois ou 
samos com. praticamente, representantes -de todos os Estados bra- três dias, vimoS em toda a imprensa brasileira que o novo Presi
sileiros, e a tônica é uma só: em maior oit-ineriOr ·esCala houve dente do TSE foi ao futurO Presidente da República para pedir-lhe 
:frande nas últimas eleições. Se flzéssemos recontag~m de ~otos na que se intereSsasse· pela elaboração de um novo Código Eleitoral e 
maioria dos Estados bxasileiros, .i:óamos ter algumas surpresas, não de uma nova lei Orgânica dos Partidos Políticos. Orn:, tais maté
tanto nas eleições majoritárias, mas-na:s-eleições proporcionais. rias são típicas do poder político de uma Nação, que é o Congresso 
TIV.e a informação, bo~;de um Senador por Alagoas de que as pri- Nacional. Se não nos interessam~.os, se houver oi:nissão ou negl.i
memt.s recontagens fextas nas umas de Alagoas já demonstr.uo. a gência -da nossa parte, outros poderes-- no caso, o Poder Judiciário 
possibilidade de mudar pelo menos dois Deputados Estaduais elei- .. terminam considerando-se legítimOs pata tratar dessas questões. 
tos. O mesmo ocoD:eu em outros Estados; uma pequena reconta- Portanto. estou de pleno acordo com V. Exa. Penso que a C.onlls
gem fez mudar_ situações de eleitos. são Mista de Orçamento deve suplementar os recursos previstos 

- - Veja V. Ex• que algo está errado. Não vaDios_ respons"abili- no Orçamento para a Justiça Eleitoral, para que ela possa aprimo
zar A, B ou C~ mas algo está e.rrado. ISso em decorrência de quê? rar todo esse proc_esso de realização e de apuração das eleições, 
Temos uma péssima legislação eleitor.tl. Há falta de recursos para que passa inclusive pela aprovação das contas das eleições. Neste 
o Tnõunal Superior Eleitoral poder criar condições para evitai', ou, momento, estamos vivendo aquele prazo que vai até o dia 30 de 
pelo menos, minorar em muito essa fraude que existe por aí. novembro, destinado a que os candidatos apresentem suas presta-

O Sr. Odaci.r Soares. Permite--me v. Ex.• um aparte? ções de ~nt.a. T:çata-se de um momento .im.pórta.ntíssim.o do pro-
OSR.JUTAIIYMAGALHÃES-OuçõV.Ex•OOmprazer.- cesso _eleitoxal. E a prestação de contas tios candidatos que a 

Justiça Eleitoral brasilei.I:a nunca teve condições de apreciar devi-
O Sr. Odacir Soares .:. Ouvi o nobre Senador tratando de da.mente. por nãd- dispor dós- ineios materiaiS.- necesSáiioS. De 

duas questões, mas? perdoe-me, estaVa numa COnversa-paralela e modo que quero me solidarizar com v. Exa nesse discurso, que é 
confundi-me. Na questão do Orçamento, lamentavelmente, não muito importante e queiói- Deus sirva aqui de parâmetro para 0 

ouvi a continuação -daquilo que V. Ex a disse. - novo SenadO da República., com dois terços renovados de Senado-
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ~--se y~-Ex· ine peimitir, res, todos eles passados pela vida pública e alguns deles até erigi-

repetirei sucintamente. -- - - -- nários do próprio Poder Legislativo em momentos anteriores ap., 

Li nos jamais.., que õ Tribunal ~uperioi .. Eleitoral tinha solici- agora, do Poder Executivo Estadual. 
tado a inClusão dos recursos no próximo Orçamento e o Ministério O SR.- JUTAHY :MAGALHÃES - Quanto a legislar, em 
do Planejamento cc"":tou quase 10% deles. Os Ministros do-Tribu- termos de OrÇamento, através--de medidas provisóii.ã.~ penso-ser 
nal viexam buscar a compreensão da ComissãO de Orçamento. essencialmente illconstituciOital e que o Legislativo não deveria 
mas, segundo os jomaiS, em declarações atnOuídãS ao Ministro do ~~itar em hipótese alguma. 
TnOunaJ.SuperiorEleitoral,aresposta-tCria-sidonegativã.. -- - --_- InfeliziDente. V. EX;;: sabe que existe o maU :&ábho, como 

No meu entendimento, deveriamos dar os I'CCUISO.s ne!=essá- uma demonstração--de "sabedOria ·política", de se indagar. como 
rios para que o Tribunal Superior Eleitoral_ tiveSSe condições de fa- pensa o Presidente, como pensa um govemador. Não tem o que 
zerasmudançassuficicntesparaevitaroque-estáocorrendo. pensar. T..mt que obedecer. O Legisliiíivõ- não é issõ~ Uma das 
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principais funções do Legislativo é elaboru o projeio oxçamentá- tica. Soube que, posteriormente, o Executivo a vetoo, mas o Con
rio:-_ gresso_ ~sou o veto e manteve a politica proposta pelo Legislati-

0 Sr. Odacir Soares - No II1llrulO lllOdemo, seDador Juta v o. 
hy Magalhães, é a função mais importante. Diria que quase a única Citei esse episódio palll ilusttar o quanto o Co!J8resso da· 
função hoje dos parlamentos é aprovar o Orçamento e fiSCalizar quele País se dá valor, enquanto aqui. infelizmente, não nos damos 
sua execução. ~ _ -~ _ - ~ ~ ~ importância. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - A principal !Unção do O Sr: Odacir Soares- Senador Jutahy Magalhães, quando 
Legislativo é elabor.tt o Orçamento e fiscalizar a sua execução. me referi ã questão das medidas provisórias, estava me referindo à 

O Sr. Odacir Soan:o_- Não estamos exercendo nenhuma negligência e à hipoerisia, visto que, enquanto, jã p0r volta de ou-
dessas funções. - - rubro, discutia-se sobre a constituci.oDalidade ou não de o Presi-

0 SR. JUT AHY MAGALHÃES - Exat;unenl!', Quantas ~dente da _República baixar medidas provisórias, jã havíamos 
vezes eu e outros companheiros levantamoS a nOssa voz para falar votaclo todas as modificclções necessáriaS. Esse discurso que V. 
a esse respeito? Ex• vai faZer pcisterloliiltnte sobre a constitucicmalidade das medi-

Votam-se, por exemplo, cinqllenta emendas, para, poste- ~das provisórias. dispondo scbre o Orçamento Público, é importan
riormente, diminuir esse número para dez, das quais não se pode tissimo e aplaudo V. Ex" pela iniciativa. Mas o que quero frisar é a 
ultrapassar detenninado valor. Pedem-se _recursos para a concb.Isão hipocrisia, inclusive das ·oposições, quando alegam- que o Presi-
de um hospital de um grande DIUD.icípío, recursos eSses que são li- dente não pode editar medidas provisórias, quandO haviam sid9 
berados na m<dida do possíveL A Comissão informa-qUe esses re- aprovadas, até por voto de liderança, algumas medidas provisórias 
cursos fOOilll dimbnúdos. De que ailianta h"beraruma veroa de um que modificavam a LDO- eomo lem\ml muito bem V. Ex"- e ou
milhão de ;reais, se? no caso, precisa-se _de seis" miihões de reais?. tras que alteiavam a proposta orçamentáiia enCaminhada e que 
Com um milhão de reais não se faz nada; o que acontece é que ainda não havia sido aprovada. 
esse dinheiro sení jogado fora. c c O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Não diria nem hipocri-

0 Sr. Odacir Soares- Isso es_tiniula-ª: ~ sia. neste caso especifico~ pórque às vezes é desconhecimento. 
O SR.JUTAHY MAGALHAES -Onde se quer fazer algo- O Sr.OdacirSoares- Pode ser. 

sério, isso não pode existir. A elaboração do Orçamento é a prioci- O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Infelizmente, poucos 
pai função do Legislativo. Há que se fazer uma política orçamen- tomaru conhecimento das medidas provis6rias que aqui chegam 
tá:cia.. Há que se estabelecer quais são as neêesSidades do País diarla.rirente, 
quanto à política energética e os ~~destinados a atender a O Sr. Odacir Soares~ É verdade. Mas são tàntas põrque. 
essas necessidades. Há que se fazer políticas glõbais, acabando no início; o Congresso_ Nacional o ~tiu. · · 
com essas "emendiDhas" para atender a outros interesses. O _SR .. JUT AHY MAGALH.ÃES - O Congresso Naciõnal 

O Sr. Odacir Soares - Senador Jutaby Magalhães, penso é responsável por isso. Sempre ressabo que não podemos fJCal' 
que o nosso papel na apreciação da propOsta orçamentária oriunda apenas -criticanao; também somos responsáveis. 
do Govemo é o de aprovã-la na íntegra, na sull forma orlgfual, ou Por exemplo, nessa questão da votação do Orçamento do 
modificá-la na forma das emendas que apresenta.mõs. Ora. cOmpe- ano passado, creio que houve hipocrisia. Falava-se que o Executi
te ao Presidente da República, no seu momento próprio, vetar vo tinha urgéncia nessa aprovação quando toda a responsabilidade 
aquilo que considerar que violente a sua proposta orçamentária em do Executivo e. dentro do seu interesse, estava o Programa do 
original. A Comíssão Mista de Orçamento não tem a eompeténcia Plano Real Se era tão urgente, potq1le demorou tanto a sua san
de fato, material, ou do pouto de vista da execução da põlítica de ção? Para completar o ano e os Ministétíos-não gil.stareDL Eta ur
gastos públicos, para aferir s:e esta ou aquela emenda está cmreta, gente o problema dos Ministérios, mas não para o ExeCUtivo como 
em teiil!Os financeiros, diminuindo-a ou aumen!aJldo,a, pura e um todÕ: O Programa do Plano Real exigia que ficasse nos duodé
s"implesmen:te; na base da px6pria enieD.da apresentada. Então, v. cimoS; riem interessava a-aprovação do Orçamento no ano passa- -
Ex• tem :razãO também nessa parte. O CongreSSo- fein que exaurir a do. Isso. sim, foi hipocrisia e não somente desconhecimento. 
sua competência em relaÇão à& matérias que lhe são submetidas e Sr.. Presidente, aproveito a minha inscrição de hoje para le
em relação ãs que são da sua competência. O Poder Executivo, no vantar esseS dois problemas: a questão do Oxçamento paxa o pr6x.i
momento adequado, que se debruce sobre a proposta mçamentária mo ano e para o futuro e a questão da legislação eleitoral. 
alterada e vete tudo aquilo que considexar nocivo ao Orçamento CreiO que isso é da maior bnpott!ncia, Sr. Presidente. N"'ao 
Plurianual ou àquele orçamento especificamente. - podemÕs ftcar jogando para depois uma decisão defmitiva a res-

0 SR. JUT AHY MAGALHÃES - O Congresso deveria,- peitn da legislação eleitoral. Porque a fr.ll.lde, queiram oo lião - di
primeiro, tomar ciência da sua importância, dos: seus direitos, dos zem alguns: que não existe-, existe em larga escala neste País. E 
seus: deveres. um dos motivos é a legislação que temos, é o despreparo da pró-

Logo que eleito Deputado Fedetal, fui convidado, como oU- ~ ~ pi:ia Justiça Eleitoral, que não tem as condições necessárias para 
tros Parlamentares, para fazer uma viagem a convite do Depa:rta- evitar a demora nas apurações. E quanto mais demorada a apura
mento de Estado americano, em que o Parlamentar escolhia o ção. maior será. a fraude, pois já se tomoo conhecimentó Clã. neces
assunto que llie fu~s:ava para tomar CQDbecimento ~te trin- s:idade de transferência de voto. Por isso, estas são missões c;io 
ta dias em visita àquele país. - fublro CongressO, do qual não participãrei.- Mas, como cidadão, 

Decidi ·Conhecer mais de perto a questão da política energé- estarei de longe lendo as: notícias, ~-ver se isso está sendo feito. 
tica? daJO ~~ip.a~)l~J~. atõmicas, solares em experiência. Por Sr. Presidente, deixo meu prommciament.O -sobre medidas 
conta disso, visitei vários -eStadO~ -- - --- -- - --- -- provisOrlas pm-terça-ou-qnart:a-feira-da próxüna sem<>n-r_--

Por cóincidência, durante o tempo em que-estive em W as- Era o que eu fiõha-a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
bington, estava-se discutindo a politica de energia nos Estados O SR. PRESIDENTE (Francisco ~ollemberg)- Concedo a 
Unidos. O Executivo elaborou_ a política enei:"gétíci e inv101i apro: palavta ao nobre Senador Odacir Soares. . 
posta mçamentária ao Congresso, que a examinou e a modilicoo O SR. ODACIR SO~ (PFL - RO. Pronuncia o se
integralmente. apresentando uma nova proposta de política ene!gé- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sfls e Srs. Senadores, a.lheiós aos: 
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debates - um tanto alarmistas - que se txavam. sobre os riscos da 
"explosão demográfica" no Planeta, não são poucOs ·os que andam 
pensando que esse tema haja saído de pauta, após o encerramento 
da "Conferência Internaciooal sobre População e Desenvol~en
to", havida no Cairo, entre 5 e 15 de setembro do Coirente. Os fa
~ entretanto, demonstram não ser isso, precisamellte~ o que está -
a suceder. 

Ao meu gabiDete, e aos de V. Exlls tambem, quero--crer, não 
cessam de chegar publicações bem representativas-das duas cor
rentes que se defrontaram no Cairo, formadas de um lado, pelos 
movimentos favoráveis a um drástico e compulsôriO controle po
plilacional, e de outro, pelos que s6 admitem a limitação da natali
dade resultante do planejamento familiar, fuudado na patenridade 
responsável, na autonomia dos casais e, sobreru.do, no respeito à 
vida. desde a concepção. - -- -- --- -

Da leitura atenta que tenho feito de tais publicações, foi-me
dado levantar algumas inferências, que, hoje, disponho-me a ~ 
ment.ar neste Plenário. 

A primeiia delas <fiz respeito à flexJbilidade que =teriza 
o documento fmal da Conferência, denomínaâo ''Programa de 
Ação", em cujas 98 páginas estão contidas as recomendações des
tinadas a orientar as políticas populacionais rio ~rido. _D.OS_próxi-
mos 20 anos. - - - =-

Tal flexibilidade tomou-se patente nas concessões que todas 
as correntes em confronto foram compelidas a fazer para que o do
cumento pudesse receber a assinatura dos representantes de todas 
as delegações participantes. · · · - · · 

Mesmo assim, cabe ressaltar que muitas ressalvas foram 
feitas pelos observadores da Santa Sé a partes ímpórtantes do texto 
em referência. - -- -- - --~ ----~-~----~ ---- ---

Todavia, a evidência maior dessa flexibilidade ressalta do 
caráter não-impositivo dessas recomendações; delmidas. no Docu
mento, como pendentes das leis nacionais e do respeito áos valores 
éticos, religiosos e cultnrais de cada país. -

Compelida. dessa fonna, a flexibilizar suas propostas~ a 
Conferência do Cairo. não ensejou a vitéiria plCD.a de nenhuma das 
cotrentes que nela se confrontaram. muito embora cada qual des
sas cozrentes tenha tido vitórias a celebrar. 

É o caso, por exemplo, das oorrentes ligadas à defesa da 
vida e da famílla que, representadas pela Santa Sé, logrnram enfa
tizar no documento que o aborto não deve' ser adorado como méto-
.dodepllinejamen(ofamiliar. . - ·' . cc_ ·' 

É o caso dos muçulmanos que, por seu turno, consegui
ram que se inserisse no texto f"mal uma cláusula segundo a qual 
a implementação das recomendações do "Programa de Ação" 
deve ser compatível com o respeito pelas várias religiões, valo
res éticos e meios culturais dos países. além de terem igualmen
te conseguido supriiriir-do texto expressões anibíguas ou 
susceptíveis de contrariar aspectos fundamentais da CtJltura e da 
moral islâmica. ---

É, por fJJD, o caso das correntes feministãs e dos países ri' 
cos do Ocidente. Estes apoiando estrategicamente as teses e reivin
dicações daquelas, obtiveram o reconhecimento do "aborto de 
risco" como uma questão importante de saúde pública, além de te
rem logrado colocar no centro das atenções um novo e controverti.: 
do ''ENS" jurldico - os direitos reprodutivos da mulher - fadado, 
creio eu, a suscitar í:Ótermináveis polémicas. 

A segunda infen\ncia que puda ex!Iair da leitura das publi
cações a que me referi, no inicio desta fala, leva-me a concluir que 
a batalha entre antinatalistas e adeptos dos movimentos pró-vida e 
ptô-família, após o encerrainento da Coufeiêncla.dO aiiro, longe 
de ter arrefecido, experimentou, pelo contrário. um intenso recru
descimento. 

1'Fêmea" e ''Pianejamento AgOia", ~s respectivos do 
Centro Ferilinino de Estudos e Assessoria e da Associação Brasi
leiia de Entidades de Planejamento- ambas apoiadas e subvencio
nadas por entidades e organismos -internacionais empenhados em 
promover o coritrole da natalidade, nos países do Terceiro Mundo 
- dão a inipressão de terem declarado guena ao Vaticano pela fir
me pos~ por este ailótada no decuxso da Conferência. 

'lf'êmea'' em seu n° 19, de setemhro'94, assim inicia seus· 
comentários sobre os resultados da Conferência do Cairo; · 

-

Apesar das restrições únpostas pelos repre
sentantes do Vaticano e dos países muçuhnauos, que 
tentar.un limitar a Ceuferência lntemacional sobre Popu
lação e Desenvolvimento a uma polê.mica. sobre aborto, 
o~~ SC!"~derado_ um sucesso. 

1Planejamento Agora", por sua vez, em seu n° 251, da mes-
ma data, após reconhecer que a Conferência "chegou a um resulta
do avançado", lastima que: 

Os primeiros dlas foram perdidos p,.closameÍJte 
em uma discussão exaustiva sobre o aborto que avançou 
a passo de tartaruga. A Igreja Católica, representada ~ 

-los -ºbserv~ da Santa Sé-, realizc:u um txabalho ex
trnoidinário- de pressão ooutra todas as passagens do 
documento preliminar que dessem maxgem à aceitação 
do aborto. a um ponto tal que empemm outras disaJssõ
es urgentes. 

Já o ''PROVIDAFAMÍLIA", Boletim Informativo da Asso-
ciação Nacional J>ró. Vida e Pró-Família, em sua edição de n• 8, 

- após relatar as reservas da Santa Sé ao documento do Cairo, atra
vés das quais esta procurou deixar bem claro seu entendimento so
bre expressões que figuram no documento, carregadas de 
ambigüidades. tais córilo 11sa:úde sexuar'. "direitos sexuais", ''saóde 
repr00ritiva11

, 
11direitos reprodutivos"~ ''capacidade das mnllieres de 

controlar sua própria fertilidade" e 'maior alcance~ serviços de 
plauejamento familiar" e outms, acaba por ex!Iair oouclusões dia
metralmente opostas às de 'tpêmea'1 e "Planejamento Agora". 

]ia; 

Com efeito, <fiz o Boletim: __ . 

Pelas iufOIIIJações disponÍVeis ~a Conferência do 
CairÕ se limitou a discutir métodos para o controle po
pulaciOnal, i"echaçando o aborto como método obrigató
rio; ESsa eStratégia ·não pelmitiu a discUssão do ceme da 
questão: a real necessidade de sustar o crescimento de
moJ;ráficio mundial e as questõey de desenvolvimlnto. 

· Ressalte-se que é uma ilusão falar de demografia mun
dial quando há situaçõeS demoJ;ráficas muito divc=is 
incluindo países do terceiro mundo, como chama a aten
ção o Prof. Michel Schoyans. 

Para concluir, enfatiza o periódico da Pró-Vida e Pró-Famí-

O propósito dOS nímperuilisiaS -da-cOJitraeepçã.O'i, 
de criar no Bta.S:il o "Comelho-de População" para im- -
plementar a politica de população da Conferencia do 
Cairo, deve ser combatido pelos que defendem a vida e 
a família. 

Dentre as i.m1mims vozes que, no Brasil, se ergueram em 
defesa das posições corajosas assumidas_ no= Cairo pela ''Santa Sé11

, 

destaca-se a do Pe. Pascoal Range~ que, nas páginas do semanãrio 
11 o Lutador11

, assim se manifestou: 

Desde que o anteprojeto de Documebti> da Confe
rência do Cairo, havida este mês, de 5 a 15 de setembro, 
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sobre População e Desenvolvime:õ.to. deixou ver que 
os países ricos e industrializados do Ocidente. contan
do - é claro - como_ OS !)}iados intemos sempre presE?D
tes nos países pobres e subdesenvolvidos, pretendiam 
impor uma relação quase fatil entre crescimento de
mográfico e crescimento da miséria, que a Santa Sé se 
levantou claramente contra o documento e, sobretudo, 
contra as intenções antiilatalistas e abortistas da Con
ferênciã. 

o- Vaticano não se iludiu em neDhum momento 
sobre o significado do que estava acontecendo: prepa
rava-se um forte movimento para i:m.pi.D.gi:fà"OS signa
tários do texto que fosse aprovado no Cairo -o 
compromisso de adotar, nas vãriaS- nações. Uma políti
ca de controle da natalidade,_ va~endo_para is-só-tOdos-
os meios, inclusive o abortamento. as pressOeS psico
lógicas e econômicas, a sedução, <? __ c;>_ferecimelito de -
facilidades médiç:as, etc.-

E prossegue mais adiante: 

A Santa Sé não abaixou a guarda em nenhum mo-
mento, denunciou todas as manobras, escreveu a todos 
os governos cujos países iriam partieípaf da Conferên- -
cia, dirigiU-se pessoalmente à Secretá:riã Geral da Confe
rência do Caiío, a Dia. Nafis Sãdik, preparou uma 
delegação competente para tomar parte no evento. Lutou 
seriamente. - -

Acusada de es_tar tentando sabotar a éonferência, 
desviando a atenção do essencial para questões margi
nais, como O aborto, a Satna Sé (~z_ questão de afjp;oar 
que queria colaborar para o estudo do tema central (De
mograf:aa e Desenvolvimento). do .Problema. da fome no 
mundo .. da saúde da mulher, do desenvolvimento aos 
povos; mas não podia deixar também que, nas ãguas 
dessas questões, fossem passadas, por distração ou des- · 
cuido. as teses feniinistas que denu bam a importância da 
faDll1ia. o direito fundamental à vida,_ do filho por nas
cer, filllo que Dão pode ser consi.dexado um tumor ou um 
pedaço de vísc~ i,p.Q.esejáveis, etc. 

E para demonstrar que o Vaticario não atuou Solitário em 
sua luta em favor da vida e contrária ao antinatalismo~ o articulista 
assim Se manifeStou-; eril outro editorial do mesmo Semanário: 

Houve, porém. um acontecimento signirl~livo 
nas últimas semanas: os ·muçulmanos e os judeus se uni
ram aos católicos no protesto contra o aborto como mé
todo de controle de nascimentos. A imprensa 
intemacional com seu impenitente gostõ-pelo sensacio
nalismo, começou a falar em "Sanra Aliança" entre o Is
Iam e o Cristianismo~ .. 

Mesmo sem "Santa Aliança'\ houve certamente 
convergência nessa questão. E os judeus declararam, pe
los seus canais diplomáticos: ''Os ~deus es_tão mais pr6-
ximos da Santa Sé do que do documento do -Cairo." 
Com isso; mais da metade da população mundial- eStá. 
em certos pontos básicos, contra os que tentaram mani
pular a Conferência do Cairo no s_entido do_~controle da 
natalidade pura e simples, não importando os métodos 
usados para isso. 

Mas jã é tempo, Sr_ Presidente, de falar da T.,-ce;ra inferên
-cia que retirei da leitura de publicações referentes à Conferência 
docairo- . 

Esta induz-me a pensa:r que, daqui pam a frente, sob o pre
texto da implementação das recomendações daquele encontro in
t~ci~ seremos instados a apoiar, a toque de caixa, projetos e 
iniCiativas cujo objetivo -não dec)a.Iado, será o aborto e a elimina:
ção da fecundidade da mulher bruileira, mas cuja promoção será 
efetuada mediante a utilização de embalagens enganosas, muito ao 
gOsto d® estrategistas da antivida, tais como; "direito reproduti
vo", "saúde da mulber11

, "serviços de planejamento familiar'', "edu
cação sexual dos adolescentes" e, sobretudo, "regulamentação do § 
7 <laConstituição Federal. que trata do "planejamento familiai". 

Desconheço, Sr. Presidente, maior humilhação para uma 
pessoa do que dascobrir-se ela ludibriada, passada paza trás, trata
da comO tola. 

Da mesma ÍQI'Illa, igrioro situação mais degradante para um 
poVo do que aquela em que ele se deiXa manipular por govemo de 
outro ou de outros povos, por ele~ sendo tratado como um aglome
zaJlo de cidadãos de terceira classe, facilmente ludibriável e, con
seqüentemente, incapaz de discernir ·seus reais interesses em meio 
aos dos OUII'OS-

Tal degradação toma-se ainda mais aviltante. quando conci
dadãOs nossos são vistos a servir interesses cooflitantes com os de 
nossa pátri3_. seja pOrque- se deixaram ilaquear em sua boa fé, seja 
potqi.Ie acértaram ser por eles estipendiados. 

Pois, tudo isso é o que está oconendo com o Brasil e com 
Os brasileiros. -

Ora, para usar- "permissa venia"- um termo muito ao 
gosto do Ministro Ciro Gomes, não gosto de passar por "olá
rio", muito menos de perceb_er-me__inserido ntJm povo de "olá-
rios''. -

Jusramente por isso, Sr. Presidente, e em razãC,--de metis de
veres de- CongressiSta, levando ep1 conta,·além do mais, a comple
xidade _e extrema 4elicadeza do tema, é que retomarei, muito 
breve, a esta Tribuna para arrostar os riscos da denúnçia dos toipes 
e inaceitáveis intentos émbutidos :ga questão demogrãfica e, conse
qüentemente, no projeto que, visto superficialmente, só pfetende 
regUlamentar o planejamento f~no Brasil,. 

Por ora. ~0-mea iegistrãr os ecos da controvertida e re
cém-encerrada Conferência do Cairo, sobre'População·e-Desen

- volviinento. 
Muito Obrigado, Sr. Presidente. 

-COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

·. Cid Sabóia da ,Cacyalho-: P!v;Udo Suruagy- Ma= Maciel 
- Nélson Carneiro- Teotonio Vilela Filho. - - --,: ----::--- - -- --

0 SR- PRESJDENTE (Fr.mcisco Rollemberg) - Encontra
se em regime de urgência o Projeto de Decreto Legislativo n° 
45/94, que trata do Acotdo Qttográfico da LíngUa. Portuguesa, 
com_ prazo final de apreciação já vencido, nos telmos doS arts. 3° e 
4° do Acordo. ConeXo com ele está. coin -a úrgência requerida, 

__ pois qrie igualmente pendente de apreciação, o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 51/94. que trata da Ato Constitutivo do Instituto In-
ternacional da Língua Portuguesa. _ . _ 

Por se tratar de matérias correlatas-e-de 'aCordO coni o dis
-posto no -ut. 172. II, c, do Regimento Interno? a- PreSidênci<i as de
signa para a sessão extraordinária do dia de boje. a realizar-se às 
18h30min_ 

O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - A -Presi
dência esclarece-aoPlenãrio que ·tendo o Projeto de Lei da Ciimaia 
n° 124, de 1994. sido aprovado na sessão-exlraordinãria realizada 
hoje_. às 10b30Iniri, não aeve ser considerado o item 26 da pauta da 
presente s~sãO. _ 

- _ Sobre a mesa. cOmunicaçõ's.que sei'ão-lidás pelo Sr. 1°-Se-
cretário. _ - -~ · - - · 
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_São lidaS aS seguintes ticada pelos grevistas. têm cansado enormes transtornos à pop.Jla
Em 23 de novembro de 1994 ção e incalculáveis prej:lízos à Nação. 

Senhor Presidente. Sala das S_essões. 24 de novembro de 1994. - Alfonso Ca
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos - margo -João França - Rachid Saldanha Derzi- Francisco 

l.emlos dos arts. 55. m. da Constituição e 39. a. do Regímento ln- - RoUemberg- Júlio Campos- João Rocha --Dario Pereira-
temo, me ausentarei dos trabalhos da ca:.sa,-·a flDl de participar. lrapuan Costa Júnior- Moisés Abrão- Màra Filho- Jonas 
como ObseiVa<Ior Parlamentar, da Delegação do Bxasil à 49' Ses- Pinheiro - Alfredo Campos - Ney Maranhão - Louremberg 
são da Assembléia Geral das Nações Unidas. a realizar-se nos Es- Nunes Rocha- Flaviano MeDo- Lourival Baptista- Joaquim 
tados UDidos da América do Norte. no pezíodo de 27 de novembro Beato - Magno Bacelar- Marluce Pinto - Airton de Oliveira-
a 8 de dezembro de 1994. Le.y Dias- Reginaldo Duarte- Carlos Patroánio- Júnia Ma-

Atenciosas saudações_ Senaâor Francisco Rollemherg. rise --Valmir CamPelo -Alexandre Costa- César Dias. 

Of. n•97/94-GSAM LEGISLAÇÃO CITADA 

Brasília. 2Z de novembro de 1994 
Senhor Presidente. 
Tetlho a homa -de comunicar a Vossa Excelência que, nos 

texmos dos arts. 55. m. da Constituição-e 39. a, do Regimento ln
temo; ausentei-me do país no petiodo de 23 de novembro a 3 de 
dezembro de 1994. 

Cordialmente. Senador Antonio Mariz. 
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) ~ As comu-

nicações lidas vão à publicação. -
Sobre a mesa. ProPosta de Emenda à Constituição que será 

lida pel9 Sr. 1• Secretário. · · - · · - · · ---

E lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N"S,DE1994 

Dá nova redação ao parágrafo 1° do art. ~ da 
Constituição Federal -

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos .do art.. 60 da ConstituiçãO Federal. promulgam a se
guinte enienda ao texto constitucional:. 

Art. 1 o O § I o do art.. 9° da Ccinsiitulçâ.O-Fideral passa a vi
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 9° É asseguradO o direito de greve, compe
tindo aos trabalhadcxes decidir sobre a oportunidade de 
exeiCê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele 
defender. 

§ 1° A lei defmirá os sexviçàs ou atividades essenciais edis
porá sobre o atendimento das necessidàdeS inadiá.veís da comuni
dade e sobre a proibição e as limitaÇõesâó direiio de gre\'e. 

§ 2:' Os abusos OOinetidoS-sujeitãni os respóilsáveiS às penas 
da lei. 

Justificação 

O legislador constituinte de 1988 asseguroU aos iraba.Ihado
res amplo direito de greve, prec_onizando que os abusos cometidos 
sujeitariãm os responsáveis ãs penas da lei. 

Entretanto. ao regulamentar a matéria a Lei _n° 7.783/89 dis
ciplinou algumas regras, mas tratou basiçamen~ dos direitos e ga
rantias do exercício de greve. Definiu. porém, como abuso do 
direito de greve a inobservância das noxmas que preceituou, mas 
não cominou qualqueJ;: penalidade a tal abuso. 

Essa realidade tem levado algumas categorias proftssíónais 
ligadas a sexviços essenciais a excederem o exercíciO do direito de 
greve, pondo em risco, entre oulros, o _abastecimento? a locomo
ção, a segu=Ça e a saúde da população. 

Assim, pretendemos com a proposta que ora submetemos à 
elevada consideração de Vossas Excelências, limitar o direito de 
greve nas ati.vidades consideradas essenciaiS. qUe eriJ. fice do uso 
il:inilia:do, dos abusos cometidos e às vezes da incoiise4iíência pra-

CONST/TUIÇÃO DA REPÚBliCA FEDW11VA DO BRASIL 

··-··--·-·-·-··---·-··-······-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-· 
Art. 9° É assegurado o direito -de greve. competindo aos tra-

balhadores dCcidir SObre a -oportunidade de exercê-lo e sobre os in
teresses que devam por meio dele defender. 

§ 1° A lei defmirá os serviços ou atividades essenciaiS e âis
porá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comuni
dade. 

LEIN"7.783,DE28 DE JUNHO DE 1989 

Dispõe sobre o exercido do direito de ~e, 
deime as atividades essenciais, regula o atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá ou-
tras providências.. · 

(À Comissão de ColiStilUição.Justiça e Cidadania.) 
O SR. PRESIDENTE (Filiilcisco Rollemberg)- A Propos

-ta de- Emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às 
disposições específicas constantes do arL 354 e seguintes do Regi
mento Interno. 

-A Iilatéiia vai à publiCação: 
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Esgotado 

o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Filiilcisco Rolleniberg) - Sendo 
evidente a falta de quorum para dehõeraçãO eril plenário, as ~ 
rias constantes da pauta de hoje fiCaril cOm sua apreciaÇão sobres
tada. 

São os seguintes os itens cUja apreciáção fica sÔbrestada: 

-1-
PROmTo DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 315, Vlll, do Regimento lutemo) 

Votação, em tnmo únicO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 ·cn• 250/93 na diDaradOs IJeputaoosJ, que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO INDEPENDEN'IE 
LIDA. para explorar seYViço de radiodifusão soncri em freqílên
cia: modulada ua cidade de Lajeado, Estado do Rio Giande do Sul, 
tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em subs_tituição à Comis-
são de Educação: -- - ~ _ _ 

-1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto~ 

_ -2° Pronunciamento: Relator: Senador Aureo Mello, pela 
regulaiidade dos atos e procedimentos coocerneD.tes à pr0p:>Sição. 
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-2-
PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO N" 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento lnJemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a QOP.cessão outorgada à RÁDIO CAPJ;NZAL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonom- en;L onda mé
dia na Cidade de Capinzal, Estado da Santa Catarina, tendo 

Paréceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis-
são de Educação. -- ----- ---

-10 pronunciamento: Relator: Senador Amir Lalmo, favo-_ 
rtivel ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Seniulor Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes ã proposição. 

-6- -
-PROJETO DE DECRETO LEGJSLA TIVO N" 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos ao~ -~ 
art. 375, Vlll. do Regimentcilntemo) 

Votaçãõ~ eni turno lfuico.-do Projeto de~ ~gislativo 
n° 50, de 1993 (n° 277/93, na Câmara dos Deputados), que apmva 

-o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Co
municação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão_ sorioia ei:D. 
onda mêdia na Cidade de Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relat01:: Senador 
José Eduardo. em substituição à Comissãó de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO UlG!SLJ). TivO N" 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do ~--
ar<- 375, Vlll, do Regimento Intemo) 

-3-
PROJET<J DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46,DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tenn<lS do 
art-375, Vlll, do Regimento Interno) _ 

Votação, em tumo único~ do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos DeJllllac!os), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à RADIO FRA lERNI
DADE L TDA. pánf explorar serviço de Otdiodifusão sonJ>Ia em 
freqüência modulada na Cidade da Aratas, Estado de São Paulo, 
tendo 

Votação, ein rumo único, dO Projeto de Decreto Legislativo 
n° 52, da 1993 (n' 246/93. na Câmara dos Deputados), que apmva 

.. o ato que renova a conces_s:ão ou_torgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de xadiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Parãná~ tendo 

Pareca, proferido em PlenáriO, em substituição à Coinissão 
de Educação: - - -

-l0 pronunciamenfo: Relator. Senador Álvaro Pacheco, fa-
vorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade do_s atos e procedimentos COll~JJ.leS à proposição~-

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Manmhão; 
-2° pronunciamento: Relator. Senador·Affonso Camargo, 

pela.regularidade dos_atos e procedimentos concementes à propo-
sição. -- -- -- - ----- - --

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVQ N" 55, DE 1993 
~ (Incluído em Otdem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação. em rumo úníéo, .do Projeto de Decreto Legislativo -4-
FROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

~ - n° 55,~de 1993 (n°267/93, na Câmara dos Deputados), que apmva 
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 

Votação, em tumo 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 Brasil Ltda., para 
explornr serviço de radiodifusãO-sóilora ein fieqüência mOdulada 
na Cidade do Rio de Jauei.w, EstadÔ do Rio de Jauei.w, tende 

Pareceres, proferidOs em Plenário, Relator. Senador Aureo 
Mello, em substituição à COmissão de Educ:ação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
--2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concementes: à proposiçãO. 

-&-
PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO N" 49, DE1993 _ 

(Incluído em Otdem do Dia nos termos ôo ~ 

art. 375, VDI, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova, a pennissão da Rádio Litoral Ltda. 'para. explorar 
serviço de radiodifusão sonorn em freqUência modulada_na Cidade _ 
de Osório, Estado do Rio Qraude do Sul, tendo 

Pareceres, proferidOs em Plená.rfõ, em substituição à Comis-
são de Educação. ~ 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo-
rável ao projeto; _ - _ _ _ 

-2-0 pronunciamento: Relator: Sena:dor Ney Maranhão, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propOSição. 

Parecer favortive~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substi~ição à Cõioissã~ de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGJSLA TIVO N°7. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
~ .:rt. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, cm 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 outorg"a deferida à Rádio Cultum de Timbó Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusãO sonora em ónda médià na ci
dade de Timbó, Estado de Santa. Cãt:iriiia~ tendo__ - -

Parecer favorável, proferido_ em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão:.de Educação. 

:..10- ~ 

PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO N"9, DE 1994 
(Inclu~do em Ordem do Dia nos termos do -

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em~ turnO-único, do Plujet.o-~ J:?ecfeto i..egisiativo 
no 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara~ dos Deputados), que apmva o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapaj6s Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de Santarém. Estado do Pará,-tendo 

Parecer favorável, proferido eio. PlenáriO~ Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Eduçação. 
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PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N' 10, DE 1994 
(Jncluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Intemo) 

Votação, em trifuo ánico, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Ur
bano Thiensen para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, com fms exclusivamente educati
vos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado 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 proposi
ção. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 · 

(Incluído em Ordem 00 Dia OOStermoS dO-
art. 375, VIII, do RegimentO Interno) 

Votação, em turno único, dO Projeto de Decreto Legisla
tivo 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- Mares, para explorar serviço de radiodifusão sonora eni 
freqiiência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
tendo 

Parecer favorá.Vel, proferido em Plenário, Relator: Se
nador Dirceu CarneirO, em substituição à ComiSSão de Edu-
cação. - - - -

-13-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Oidem do Dia nos tetníOS do _ 
art. 375, VIII, do RegimentO Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n' 12, de 1994-{n• 319/93, na Câmara dos Deputados); que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Olltural Cru
zeiro do Sul para executar serviço d~ radiodifusão sonora em 
freqüência mOdulada na cidade de Sorocaba, Estado de São 
Paulo. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educa
ção: -

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concernentes à proposição. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 18, DE !994 

(Incluído em Ordem do Diã D:Os temiOs do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Decreto Legisla
tivo n' 18, de 1994 (n6 252/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio A:ra
guaia Ltda. para explorar serviço de_ radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Aragvaína, Estado do Tócãntins, ten-
do ' 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Sena
dor Carlos Patrocínio, em substituiçãõ à Comissão de Educa-
ção. -

-15-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Oidem do Dia, nos tennos do 
art. 375, VIII, do Regimento lntemo) 

Votação. e~ rumo úniC<?, 4_o Projé~ de pCçreto _Legislativo 
n• !9, de 1994 (n' 254/93;ria C!mar.i ao< Depútados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV ToCãntins Ltda. para 
explorar seiViço de radiodifusão de sóns e imagens (televisão) na 
Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favOiável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carl~ Patrocínio, em ~bstituição à ~o de Educação. 

-16-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N'23, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VIII. do RegimentO Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•23, de 1994 (n' 327/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
Botelbos Ltda. para explorar seaviço de radiodifusâo -sonora em 
onda média na Cidade de Botelhos, EstadO de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenáiio, Relator: Sena
dor Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educa
ção. - - - - -

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 24, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projetó de Decreto Legisla
tivo n' 24, de 1994 (n' 328/93, na Câmara dos Deputados), que 
ap!oya O-ato que outorga permissão à Fundação dé EnSino-Su

-perior do Vale do Sapucaí para executar serviço -de radiodifu-
-sao sonOra em freqüênciã inoduladã-:-com fms exclusivamente 
educativos, na cidade de PoUso Alegre, Estado_ de Minas Ge-: 
:tais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Se
nador Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Edu-
cação. - -

-18-
PROJETO DE_DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE 1993 

(Incluído em _Oidem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discus-são, eni turno único;-- do Projeto de Decreto Le
gislativo n° _62,-de 1993 (n° 268793, na Câmara dos Depnta
Qos), que aprova o __ a_to que renova a concessão outorgada à 
Sociedade Rádio Vila Real Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cuiabá, Es
tado de Mato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão" 
de Educação) - --

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 64, DE 1993 

(Em J:egiD:le de urgência, nos termos do -
art. 375, VIII, do Regimento Interno) · 

Discussão, e:m turno ú:óic"O,-do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 64, de 1993 (n' 275/93, na Câmara dos DePutados), 
que aprova ó ato que renova a concessão oufói.'gada ã Socieda-- -
de Rádio Emissora Paranaense S/ A para explorar serviço de ra
diodifusão de -sons e iniagens (te1eVlsão), na Cidade de 
Londrina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Co
missão de Educação) 
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-2~ 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N• 69; DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375. VITI, do Regimento Intemo) 

DisCusSão, em turxfo único, do ProjetO d~ Decreto Le
gislativo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato- que outorga permissão à R3.dio 
Mariaila Ltda. para explorar setvíço de radiodifusão sonora 
em freqüência ·modulada na cidade de Mariana, Estcido de 
Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-21-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia, nos tennos do ~ 
art. 375, VJTI, do Regimento lntemo) 

DiscusSão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 8, de 199<1 tn• 3b3/93, na Câmaia dos Deputados), que apro
va o ato que renova a pennissãó ·outorgada à Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora _em freqüência modulada na cidade de Paulo Afonso, 
Estado da_ Bahia (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

-22--
PROJETO DE DECEETO LEGIS'-<A, TIVO N" 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nOs teimos do 
art. 375, VJTI, do Regimento lntemo) --

DiScusSão, em tliniõ úniCo; do ProjetO de Decreto Legislati
vo n• 20.~ de 1994 (n• 266/93, na Câmara dos,Deputados), que 
aprova o ·ato que renova a permissão outorgada à Rede Nova Teua 
de Radiodifusão Ltda, atualmente denominada Rede Fênix de Co
muDÍcação Ltda., para explorar serviço de radi~difuSão ·sonora 
em freqüência modu1ada_na Cidade de São José dos P.inhaJ$_, 
Estado do _Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

-n- ~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dili, nos tei::m.Os -ao- ·-

art. 375, VJTI, do Regimento Jntemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto L_egis
lativo n• 21, de 1994 (n• 29:z/93; na Câmara elos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da FM Rádio Inde
pendente de Arcoverde Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Arcoverde, 
Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comissão 

~ de Educação) 

-24-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO !'I" 2Q,DE1_994 

(InC!uido em Ordem do Dia nos termos do ~~ 

art. 375, VIII, parágrafo único, do Regimento Intemoj 

DiséU:Ssão, em-turnO único, do Projeto de Deqeto Le_
gislativo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Campos Dourados FM Ltda para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modula.:da na Cidade de M_edia
neira, Estado do Paraná~ (Dependendo d.~ __ parecer da 
Comissão de Educação) 

-25-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nóS tennos do 
~ art. 375, vm, do RegimentO Interno) ~ 

Discussão, em. tnmo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296193, ni Câmara dos Depuiados), que 
aprova o ato que outoiga penn.issão à Rádio Sen-a Negra FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonota em freqüênõ.a 
modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas <Jerajs_ (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

-21i-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 3, DE 1994- CN 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
art. 336, ''b", do Regimento Interno) 

DiScussãO. em tumo únicO, do Projeto de Resolução il0 3, 
de 1994- CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da 
Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. (Depend
endo de parecer da Comissão de- ConstitUição. Justiça e Cidada
nia) 

-27-
0FÍCIO N" S/72, DE 1994 

(Em :fegime de llljêD.cia.=nos_ telinoSdo 
art. 336, ''b", do Regimento IDterno) 

_Oficio n' snz. de 1994, do Sr. Presidente do Banco Cen
tral, encaminhando ao Senado Federal oolicitação do Governo do 

- Estado de São Paulo, reli>.tiva ao pedido de emissão de Letias Fi
nanceiras do Tes<Íuro do ~Estado de São Paulo~- ~LFTP• deStinadas 
à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de pireoer da 
Comissão de Assunto:s Econômicos) 

-28-
PROJETO DE LEI DO SENAOO J\1" 27, 

DE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo único, do Projetó-de~Lei do Senado n• 
27, de 1991- Cciniplementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3• do art. 192 da Constituição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais mfutimos, e dá ouiiaS 

- providências, tendo 
Parecer favorável, proferido em Plenmo, Relator: Senador 

Ney Maianhão, em substituição à Comissão de Assuntos Econô- ~ 
micos. 

-29--
~ REQVERlMENTO N" 484, DE 1994 

Votação, em tumo único, do Requerimento n• 484, de 1994, 
do Senador Marco Maciel, solicitarirlo, ~nos tennos regimentais, a 
convocação do Presidente e do Secretário -do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo 
de Duque de Caxias e Doutor Heri>ert de Souza (Betinho), para 
prestar, perante o Plenmo do Senado Federal, esclatecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil no Brasil. especialmente nas 
regiões inais pobres~ e apresentar as sugestões e medidas que o 6r~ 
gão proporá ao Senhor Presidente da República. com vistas a en
frentar tão grave questão. 

-3~ 
REQUERIMENTO N" 680, DE 1994 

Votação, emtumÔúnico. doRequerimenton°680. de 1994. 
solicitando nos termos do art. 336, "c", do Regimento Intemo. ur
gência para o PrOfeta de Resolução n° 122,. de 1993, que ctià a Co-
mis~ de Ciência e Tecnologia. 
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-31~ 

REQUERIMENTO N' 838, DE 1994 

Votação. emturrio único, do RequerimentO n° 838, de 1994, 
do Senador Magno Bacelar. solicitando-; nos tetmóS do art. 172. I, 
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia-do Projeto de 
Lei da Câmm:a n° 120, de 1994, que altera dispositivos da Lei n° 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que "dispõe sobre o Tribunal 
Maritimo". 

-32--
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 160, DE 199Z 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. I 72. I, do Regimento ln temo) 

Projeto de Lei do Senado n' 160;de 1992;de autorii da Se
nadora Júnia Marise, que submete a nomeação do Secretário da 
Receita Fedem! à prévia aprovação do Senado. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Eoonõmi<XJS) 

-33-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 147, DE 1993 

(Incluído em Ordem d_o Dia, nos termos do 
art. 172, I, do Regimento lntemo.) 

Projeto de Leldo Senado n' 147. de 1993. de autoria do Se
nador Jutahy Magalhães. que determina que os InstitUios Médico-

bãsica da Subsecreraru. de Administração de Pessoal, e 
dá outras pi-ovidências. 

Os Projetes não recebe~ emendas e s~ d.e§~dos à 
Comissão de Constitniçãõ, JuStiça e Cida-dania. 

O SR. PRESIDENTE (Fnmcisoo RollembetE) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encenar Os tnlbalhos, con
vocando os Srs. Senadores para uma sessão exb:aardinárla do Se
nado Federal a~-sehoje, às 18h3_0mip..cOma seguinte 

ORDEMDODIA 
-1~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art.172, II, c, do Regimento Interno.) 

Projeto de Decreto Legislativo _n' 45, de 1994 (n' 222/92, na 
Câmara dos Deputados), que aprova" texto do AcordO Ortognífi
co da Língua Portuguesa, assinado __ em Lislx>a, em 16 de dezembro 
de 1990. (Dependendo de parecer da Coniisslio de RelaÇões Exte
riores e Defesa-NacionaL) 

~2~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 51, DE 1994 
- (Jncluído __ em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, It c, do Regimento Interno.) · 
Legais comuniquem à Fundação centro "Brasileiro para a Iniancia 
e Adolescência as mortes violentas ocorridas com crianças e ado- Projeto d_e Decreto Legislativo n° 51, de 1994 (n° 195/92, na 
lescentes. (Dependendo de pare<:er da Comissão de ,Assuntos So- Câmara dos Deputados), que aproVa os textos do Ato Constimtivo 
ciais.f - - - · - -~ - do Instituto Internacional da Língna Portugnesa, celebrado em São _ 

O SR. PRESIDENTE (Fraiiclsoo RollembetE) ~ Na pre- Luís, Estado do Maranhão, em I' de novembro de 1989,-e dO 
sente sessão temrino_U_o piaZO para apreSentação de eD:iendas às se- Acordo relativo ao Instituto lnteritaciorial da Língua Portuguesa, 
gníntes matérias: - - _ _ C9!J,cluído em Lisboa, emJ_6 de dezembro dei990: (Dependendo 

_Projeto de Resolução no 92, de 1~4• de iniciãti~ --- :rer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa nacio-
va da Comissão Dire!OOl, que altera a denominação de ) 
órgãos da estrubna administrativa do Senado Federal e 
dá outras providências; e - · 

~Projeto de Resolução n' 93, de 1994. de iniciati
va da ComissãO Diretora. que dispõe sobre a estrutU.ra 

O SR. PRESIDENTE_ (Francisco Rollemborg) :- Está en
cerrada a sessão. 

(l.evanta-se·a sessão às 16h55min.) 

Ata da 165a Se~são,.em 24 de novembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordináda da 49• Legislatura 

EX1RAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

AffonSo camargo - AlltoD.- Oliveira - Alexandre Costa -
Alfredo Campos - Almir Gabriel- Aluízio Bezena- Amir Lando 
~ Carlos De'Carli ~ Carlos Patrocínio~ César Dias~ Chagas Ro
drigues ~ Cid Saboia de Carvalho~ Coutinbo)orge- Darcy Ri
beiro ~ Dario Pereira - Dívaldo Suruagy - Eduardo Suplicy -
Epitácio Cafeteira - Espetidiãó Amin - FranciSco Rollemberg -
Gan"baldi Alves Filho ~ Gilberto Minmda - GUilherme Palmeira
Humberto Lu_cena- Hydekel Freitas - Irapuan Costa Júnior- Jac
ques Silva - Ja.rbas Passarinho --João Cahnon - JoãO" Fr.mça -
João Rocha- Joaquim Beato- Jonas Pinheiro -Josaphat Marinho 
-José Eduardo- José Fogaça- José Richa- José Samey- Júriia 
Marise ~ Jutahy Magalhães~ Lavosier Maia~ Levy Dias~ Lou
remberg Nunes Roclia -~ Louriyal BaptiSta - ~cídio Portella :.. -

Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacer<!a - Marco 
Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauricio Conêa- Mau
ro Benevides - Me ira Filho - Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nel
son CarneirO- Nelson Wedekin- Ney Mar.uiliãO- Odacir Soãres 
- Pedro Simon - Raínmndo Lira ~ Regínaldo Duarte -· Ronaldo 
Aiagão~ Ronan Tito- Teotonio Vilela Filho~ Valmir Campelo~ 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o 1;0mparecimento de 6_8_ Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, dec~ aberta ~ sessãq. 

_ S~ aproteçã~ de_ J?eus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a_meso, Proposta de Emenda à Constifuíção, que sofá 

lida pelo Sr. I' Secretário. -

É lida a sezuime 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO . Neste sentido, apresentamos a presente proposta de emenda 
N° -6, DE 1994 à constituição prevendo a convocação de uma Assembléia ReviSo

Convoca Assembléia R~·isora da Constituição FederaL 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fed<:;al, 
IW~ termos do art. 60 da Constituição Federal, proDllllgam a se
gumte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1° Fica convocada, para reUnir-se nO dia-I o-d~-jlllho de 
1995, a ~sembléia RevisOra âa Constituição-Federal. 

Art~ 2° A Assembléia RevisOra serl.- cO.inposla- de repre
sentantes dos Estados e do Distrito Federal. em núinero igual à 
metade da soma do número dos respectivos Deputados Federais e 
Senadores, arredondada, sempre, a frnção para a unidade. 

Art. 3° Os membros da Assembléia Revisora se:rãõ eleitos 
pelo sistema majoritáriO, eni distritos uninominais:· - = 

_§ 1° Será eleito. em cada distrito, o cãndidato que Obtiver a 
maioria dos votos. _ _ _ _ 

§ 2• A Justiça Eleitoral procedecià divisão dos Estados e 
do Distrito Federal em distritos. em igual mímerq ao de vagas na 
Assembléia Revisora observ~dq os_ segúintes critérios:_ : _ - - -

I-- preservação, tanto quanto possíVel, dos limites-adminis
tr.nivos existentes e da unidade históriCo-Cultural; 

_TI - equivalência do nú_mero de el(ritoi'e?, _penni(ida uma di
ferenÇa iõáX.ima de dez por cento entre o número de eleitores do 
maior e do menor distrito d_e uin mesirio EStado ou do D1strito Fe-deral; .. . 

m- contigüidade territorial. 
§ 3o A eleição Par3. a Assembléia Re~isora será regu_lamep.

tada pelo Tribunal Superior Eleitoral e terá lugar até quarenta e 
cinco dia~-a.n~ de sua ~çãó. 

§ 4° Podem apresentar candidatos à Assembléia Revisora: 
I - em todo o teni.tório :Qaciooal, os partidos políticos cOm 

registro definitivo ou provisónó; · c .·~ ' c · 

n.- dentro de sua área de afuação, as entidades da socieda
de civil '":)anizada de âmbito nacional; 

ID - no distrito, os· eleitoreS~ deste. em nUmero mínimO de 
trespor cento. 

§ 5° As entidades .e eleitores rderidos no :Palá!;rafo anteriOr 
não podem apresentar mais de um carididato no mesmo distrito. 

§ 6° Os membros da Assembléia Revisora não serão remu
nerados, tendo, entretanto; as desppsas de deslocamento e -de ma-· 
nutenção duxanle a realização de seus trabalhos pagas pela UniãO. 

Art. 4° A revisão será realizada pelo voto da maioria absolu
ta dos membros da Assembléia Reviso~ e não ultrapassará Seis 
meses. 

§ 1 • Asaltexações aprovadas setão proDllllgadas pela Mesa 
da Assembléia Revisoxa, em ·sessão própria., realizada ao ftnal do 
processorevisional. - - --- --

§ Z' Aplica-se ao processo revisional o diSpoSto no § 4° do 
art. 60 da Constituição FederaL · 

Justificação 

A ConStituição 'de 1988 representou um grande avanço na 
comolidaçió das instituições delllOCiáticas no PaíS. Entretanto, ela 
incozpoza. dispositivos que,-apesar de representativos do momento 
de sua aprovação. devem ser revistos, em face das profundas mo
dificações ocottidas, nos últimos anos~ no País e no inundo. 

O insucesso. da revisão prevista no art. 3° do Ato d3S Dispo
siçõeS ConstituiÇões TiaDSitórias -somente Tez com que a necessi
dade de mudanças ficasse mais ~vidente e que fossem pensadas 
altemativas que viabilizassem a reVisão e gã.:rantissem a sua legiú
midade. São preocupaçõeS que ganham, cada vez mais, a unani
midade da sociedade biasileira. 

ra exclusiva, a ser instalada no dia 1° de julho de 1995. e com du
ração de seis meses. Na Assembléia" Revisora, de forma idêntica à 
revisão prevista pelo Ato das Disposições ConstitucionaiSTtansi
tórias, as propostas revisionais -serão aproVadas se alcançarem o 
voto da maioria a_bsoluta de sel,lS _mem~s. Esclareça-se, en.t.retan
to, que a revisão não poderá alterar as matérias constantes das 
cláusulas pétrea~ de que trata o § 4° do art. 60 da Carta Magna 

!Jma As~bléia Revisopt exclusiva representará., sem dú
vida. a supemçao dos problemas eril'IOctados tanto pela Constituin
te como pela revisão constituciOnal, da diflCUldade de o COD.gresso 
Nacional exercer o papel constitu~ ao lado de suas obrigações 
legislativas ordinárias. 

___ C?om o OhjetiVo de ãmpliar a legalida4e e para aproximar a 
-revisão da população, o presente PEC prevê que os membros da· 
Assembléia Revisional serão eleitos pelo sistema distrital. Os dis
tritos serlio ftxados pela Justiça Eleitotal, observando-se a preser
vação, tanto quanto possível. dos limites administratiVos existentes 
e da unidade históriCó-cultural; a equivalência do número de elei
tore_~. ~!ida uma difei'ença máx.úna de aez por "tento entre o 
número de e:leitores do maioi- e -do menor distrito de um mesmo 
Es1do ou d_o Distrito Federal; e a contigüi~de territoriaL 

· : -- · De outra parte, para ampliar o alcance da eleição e buscan
do garantir a presença, na Assembléia Revisora de representantes 
da ~i~E_e ~vil, pemlite-se a indicãção de candidatos não ape
nas pelos pa.rtJ.dos políticos, com.o~-tainbém; -pelos eleitores e por 
entidades civis, de âmbito nacional. 

Fínalmente~ tendo em vista a especificidade da :repre
_s_~_tação na Assembléia ReviSora, prevê-se que os seus membros 
não-serão :re"Iiiuner'ados. -

Temos a plena convicção que, -com a apOOvaÇão da presente 
proposta, teremos uma revisão constitucional feiia em prazo curto, 
e, mais importante, de fonn.a legítima e próxima dos anseios da so
ciedade brasileira. 

-Sala das Sessões, 24_ de novembro de 1994. - Senãdores 
Mansueto de Lavor- AffOIISo Ca!nlugo - Alexandre Costa- Al
mir Gabriel - Amir Lando - Áureo Mello - Carlos Patrocínio -
Chagas Rodrigues- Çoutinho Jorge- Dario Pereira- Divaldo Su
ruagy - Epitácio Cafeteira - Albano Fr.mco :- ;l.lfredo Campos -
Aluizio Bezeua- Antônio Mariz- Carlos De' Carii- César Dfu 
'-Cid Sabóia de Calvalho_-, D=y Ribeiro- Din:eu Carneiro
Eduardo Suplicy - Esperidião Amin - Fernando Hennque eamo
so- Fxancisco RollemQt:rg- Gérson Camata- Guilherme Palmei
Ia- Hugo Napoleão -=lfydel>el Freitas- Jarbas Passarinho- João 
Fxança- Jonas Pinbeiro- Josaphat Marinho- José Fogaça- Fla
via.D.o Melo - Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda - Henri
que Almeida - Humberto Lucena - Jrapuan Costa Júnior - João 
Calmon- João Rocha- Jônioe Tristão.:. José Eduardo --José Pau
lo Biso!- José Ricba- Júlio Campos- Jutaby Magalhães- Levy ·· 
Dias- Lourival Baptista-'Magno Bacelar- Marco Maciel- Mar
luce Pirito - Mauro Benevides - Moisés Abtão- Nelson Carneilo 
-José Sarney- .Júnia Marise- Lavoisier Maia- Lourembeq; Nu
nes Rocha - Lucídio Portella - Márcio Laçerda - Mário Covas -
Mauricio Couêa --Me ira filho-- Nabor Júnior.:.... Nelson W edekin 
- Ney Maranhão - Onofre Quinan '- Ráchid Saldanha Derzi.,. Re
ginaldo Duarte - Ronan Tito -' Teotônio VIlela Filho ~· Wilson 
Manins- Odacir Soares- Pedro Siinon- Raimundo Lira- Ronal
do Aragão- Ruy Bacelar- ValmirCampelo 

(À Comissãcrde Co~titui.çfio, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A Proposta de 
Emenda à Constituição, que acaba de ser lida, está sujeita ás dis-
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posições especlficas, constaJJies dos arts. 354 e seguintes do Reg1- do Acordo Ortogzáf"lCO da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, 
mento Intemo. em 16 de dezembro de 1990. 

A matéria lida vai à publicação. 2. Precedido de quatro artigos que o aprovam, o texto do 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. l 0 Se- Acordo-Anexo l-é Seguido de ''ri.Ota _explicativa" --Anexo n·-

cretário. · - que eDCeiia "IIIOIIIDria bréve" de toda-. questão, no 1empo e nas 
São lidos os seguinteS singularidades apreciãveis do idioma. Essa "nota explicativa" elu-

REQUERIMENTO N' 883, DE 1994 cida, conclusivamente: ''Na organização do novo texto de unif"ICa
ção ortogrif.,. optou-se por Conservar o modelo de estrutura já 
adotado em 1986. Assim. houve a _preocupação de reuiJ.ir, numa 
mesma base.~~ ar~-dispersa pot diferentes bãses de textos 
anteriores, donde resultou a redução destas a vinte e uma". 

Senhor Presidente. 
Requeremos- urgência, nos tetm.os do ari. J36y alínea b, do 

Regimento lnlemo, para o Projeto de Decreto Legislativo n' 65/94 
(n° 4Z7-A, na Casa de origem), que "aprova o texto da convenção 
inlemacional de proteção de crianças e adolescentes em matéria de 
Adoção lntemacional, concluída em Haia, em 29-5-93" •. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1994.- Mansueto de 
Lavor - Man:o Maciel- Mauricio Corrêa - Jutahy Magalhães 
-Magno Bacelar. 

REQUERJMENTO N' 884, DE 1994 

Requeremos a Vossa Excelência, nos terlnos do Regimento 
Intemo, a votação, em catá ter de urgência urS;entíss~. do Projeto 
de Lei Complementar n' 133, de 1994, que "cria as Superintendên
cias Estadnais do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, nos 
Estados do Amapá e ROiaima.,. e dá ootras providências", que en
contra-se na ComissãO de Assuntos Sociais; aguilrdalldo compe
tente parecer. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1994.- Jonas Pinhei
ro -João Rocha- Ney Maranhão - Magno Bacelar - Güberto 
Miranda-Epilácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (C!agas Rodrigues)- O• requeri
mentos serão votados após a Ordem do Dia. nos termos do harto. 
340, II, do Regimento Interno. 

Passa--se à 

ORDEMDODIA--

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N' 4S,DE 1994. 

(Incluído em Ordem do Dia. nos teii:nos do art. 
172, n, c, do Regimento lntemo.) 

Projeto de Decreto Legislativo n' 4.5. de 1994. (n• 
'1Z1J92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Ortogrãf100 da Língua Portuguesa, assinado 
em Lisboa, em l6 de dezembro de l990. (Dependendo 
de Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional). 

Nos termos do harto. 140, letra b do Regimento lntemo, de
siguo o nobre Senador Josaphat Marinho para pcoferir parecer so
bre a matéria em: substituição à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa NacionaL 

O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL- BA. Para proferir 
parecer. Sem revisão do Oiador.) -Sr. Presidente, SI's e Sr.;. Sena
dores, o parecer a respeito deste projeto de decreto legi&!ativo já se 
encontrava apresentadO à Comissão -de Relações Exteriores. As
sim. em virtude da. urgência, eu me limitO à leitura do parecer .. e, 
dessa forma,. evita-se também a inconveniência de matéria dessa 
importância ser objeto de apreciação sem o devido conbecimento 
de toda a sua extensão. 

Relatório 

!. Por Mensagem n' 446/91, o Presidente da República sub
meteu à deliberação do Congresso Nacional;-acompanbado de ex
posição de motivos do :Ministro das Relações Exteriores, o textO 

- 3-. A exposição rirlriisterial JDiorma que "o acoido em apleço 
é fruto de longaS negociações Colldnzidâs, do lado brasileiro, pela 
Academia Bxasileira de Letras". Tendo por _base "as discussões ha
vidas em 1986, no Rio de Janeiro", presentes "representantes dos 
sete países lusófonos", o texto conciliador, depois do "intercâmbio 
de Sllgestões, pareceres e críticas", consubstanciou-se no "projeto 
e!abOiado pela Academia das C"lências de Lisboa. Este projeto foi 
:·~amjnado e aprovadp em outubro de 1990 por filólogos e repre
sentantes dos países signatários". 

4. Em seguida, esclarece a Secretaria de Estado: ''O aca:do 
pauta-se porcerto equilíbrio nas concessões âs praticas e nonnas 
ortográfiCas e de pronúncia correntes no Brasil e àquelas vigentes 
em Portugal e nos paíseS africaiios lusóforios: A maior parte das 
m.odificações que o acordo impliCa afeta as duas normas: nos ca

- sos em que se consagra. a dupla graí:aa, são contempladas diferen
ças nacionais de pronúncia. QuantO às altemções que afetam 
ex'clusivamente a non:oa brasileixa, cabe notar que nenhuma delas 
importa o ~tomo a regras já abolidas no_ Brasi!~'. _ _ _ __ _~ __ 

S. Por f:on, iegisttOU-sé "qtie-õAcOrdo Ortogiãfico foi vota
do e aprovado pela Assembléia da República de Portugal", sendo 
abrangente da República Popular de Angola, da República de 
Cabo-Venle, da República da Guíné-Bissan, da República de Mo
çambique e da República DelllOCIOitica de São Tolrié e Prlncipe. 

6. A Câmaia dos DepÜtados aprovou o acOJ:do por Decreto 
Legislativo de 15 de julho de 199<1, apenas·<Subelereooo que fi
cam sujeitOs à apreciaçãO-dO-Congtesso Nacional quaiSquer atos 
que o modifiquem ou acarretem encargos ou compi_oníissds-grã.Vo
sos aorpatrimônio nacional-(harto. I', par.ígrafo funOO) 

Apreo:iação 

7. Em veroade, o Acordo, como foi oelebrado e frunado, 
atende à conv~oiência ou à diversidade dos países signatários. NãO 
se impôs unifomiidade absoluta, em nome da UDi.dade 00 idioma. 
Presetvada a pureza dele. foram respeitadas as formas eruditas ou 
populares da cultuia de cada povo. Recooheceu-se, objetivamente, 
que a igUaldade rigorosa, desconheoedora de peculiaridades natu
Iais, seria imprópria, senão COiitiaprooucente, diante de manifesta
ções consagradas no mecanismo do ~dioma, sem ex~vagânciã, 
pelo saber culto oo em função de prolongada e ampla -adesão da 
coletividade. Por isso mesmo, o ''considerando" o inicial do texto 
salienta que o Acordo "constituiu um passo importante para a de
fesa da unidade essencial da língua portuguesa". Não se coofimde 

- ''unidade essencial" com unifonnidade irrestrita e inaplicável a po
vos diversos. 

8. Daí as ressalvas c exceções consignadas no instrumento 
do Acordo como: 

a) "A pfõpt-sito das se<1fiêncía.s cOn.sonâ.ntiCas:- "conservam
se on e1immam-se-. facultativamente. quando se proferem numa 
pronúncia culta, quer geral, quer restritamente, on quando oscilam 
entre a pro~ção e o emudecimenlo11

; -

b) ''E facultativo assinalar com acento agudo as fOIIDaS ver
bais- do pretélitO ·pêrfeito do indicativó; do tipo amámos, louvá-
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mos, par.1 os distinguir das correspondentes fonilas do presente do então, José não dera mos!IliS de repelir tais moldes, embora já pen
indicativo (amamo~ loov:a.mos), jã que õ tiinbre da vocação tôni- desse oom· partiCular enlevo -para a língua mais liberal de um Gar
ca/tônica é aberto naquele caso em certas variantes do português; ret" {EUgênio Gomes, Visões e Revisões. MEC. Instituto Nacional 

c) ''Nas locuções de qualquer úpo, rejain elas substantivas, do Livro, Rio, 1958, pp. 204-209). 
adjetivas, pronoDlinaiS. adverbiais, 'prepositivaS ou-coD:jUriCionais, Medidas adminiStratiVaS e discussões Sérlà$. portanto, t.aiito 
não se emprega em gei'al o híferi. salvo algumas exceções já con- quanto acordo da índole do examinado, assinalam a imp:ntância 
sagradas pelo uso (como o caso de água-de-colónia: areo-da-velha, da língua comum e o relevo_de seus cânones, ao lado das singula
cor-de-rosa, mais-que-perfeito~ Pé-de-meia. ao-Deus-datá, à-quei- ridades que assume em cada povo~ sem prejlízo de sua ''unidade 
ma-roupa)"; _ essencial". 

d). "Para ressalva de direitoS;-cida qual podecl. manter a es- 13. Se reparos têm sido Jeitos ao-texto lnultilateral, e dignos 
crita que, por costume ou registro legal, adote na assinatura d,e_ seu de consideração, ~ obs~ à aprovação dele, assim pelll rompe
nome". _ - - __ ~ _ _ tência dos que O_ elaboraram- do lado de nosso País, as negociáçõ

e) ''É também o critério eh pronúncia que nós leva a :m.ã:nter ·es foiam conduzidas pela ACademia Brasileira de Letras, segimdo 
nm certo número de graÍI3S duplas. do tipo de: caráter e caracter, consta da infonnação ministerial - como diante da conveniência 
facto e fato. sumpb.loso e suntuos-o, etc." das convenções estabelecidas, que não são ógidas, nem imutáve~. 

9. Singularmente foram consideradas as divergências entre e reduzem ou superam dificuldades em favor de maior expaDSão 
a ''nonna lusitana" e a ''norma brasileira" sobre ''grafla'', 1'pronún- da Língua Portuguesa. 
cia", "acentuação", ''hífen" e 11trema'\ ora para respeitar "oscilaçõ- Graças ao zelo de Josué Montello pela cultura e, conse
es"~ ora para eliminá-. las, como no caso da "supressão cOmpleta do qüentemente, Coln o d$tino do Acordo, -conheci dois livros valio
trema'~ s.os sobre o _assunlO discutido; A Nova Ortognúm da Língua 

10. Em presença des•as observações, é justo reconhecer, Portuguesa (Editora Attica, 1991), de Antônio Houaiss, acadêmioo 
confómle acentuado na ''nota explicativa do Acordo", que "o novo e fllólogÕ. juSto O PrinciPal negociador li:Io-Iãdo brasileiro; e a 
texto de unificação ortográfica", em realidade, 1'representa uma Questão Ortográfica - Reforma e ACc:xdos da Língua Portuguesa 
versão menos forte do que as que foram oonseguidas em I 945 e (Editorial Notlcias, 1993), de Edite Estrela. Ambos os estudos es-
1986~ Mas ainda ass~ suficientemente fOrte pará uíiliicãr -õrto- darecem o colltéúdo do _Acordo, propiciandO subsídios, porventu
graficamente cerca de 90% do vocabulário geral da língua''. ra antes não postos em relevo, por falta de amplo diálogo:- Em sua 

Se falhas ou omissões forem Verificàdas, a·-eXperiêDCià as - fuVesligaçãO, Edite &trela trata -o-problema no plano pixlcessual. -
co:triginí. E para tanto o paiágrafo lÍD.ico-do harto. 1° -do decreto le- no politico e no técnico, COD.cluindo que "a aproximação ortográfi· 
gislativo já prevê que "serão sUjeitos à apreciação do Congresso ca não iilteifere com a cOOxistêD.cTa -e Iegiiíinidade de várias nor
Nacional quaisquer atas que impliquem revisão dó referido Acor- mas lingUísticas regionais, nem condiciOD8. OutroS domiuios, 
do". como, por exemplo, a ortoépia e a prosódia. Escrever do meSmo 

Ass~ no documento tr.tdutor do Acordo, como no que se modo não significa igualar a pronúncia." E acrescenta: ''O novo 
destina a aprová-lo~ casam técnica e pó lítica, ou seja, :raciOnalidade Acordo Ortográfico.- independentemente do seu valor :intríriseco, 
e flexibilidade. E conetamente as regras dã língUa Comllln não de- põderá set o priili.eiro pas-so de aproximação, a que outros, even
vem encerrar f6mmlas pétreas, prejudiciais à forÇa criadora de po- tualmente mais importantes, se segurio, desigoadamente a fl.X&
vos que falam e escrevem no mesmo idioma, porém vivem hábitos ção das tellll.inologias técnicas e cienríficiS" (p.20). 
e modos de desenvolvimento diferentes. Destarte, a consideração global do problema, superior à de 

11. Resguardando, como_ resguarda, sem excesso, a unidade ponnenoxes ou de ~los isolados, abre- a perspectiva de com
da língua portuguesa, o Acordo concOrre pira expandi-la. no que~ irreensão do AcOrdo na sua finalidade precípua, Ccimo nele está es
tem timbrado o BrasiL Vale recordar, por exemplo, que pela Cir- crito, de "defesa da unidade essencial da língua portuguesa e par.1 
cularn° 231, de 24 de maio de 19.28, o Mlnistrõ das Relações Ex- o seu prestígio-iàtiinacióri.al". 
teriores. OtáVio Mangabeira, recomendou às Missões 14. De tanto maior ValQl' se reveste o Acotdo. no roogrnto, por 
Diplomáticas e aos Consnlados de Carreira cpje ~procurasscmC COO- ~ esiar em fonnação a Coorunidade dos Países de Língua Pa1ugnesa. 
perar, sempre que "oportuno" e ''por tod_as _os meios idôneos11

, Dela, obviamente, é elemento essencial o idioma, como anotado, 
"paza a expansão e o prestígio da língua portuguesa". E ao agrade- .:pás, em recente artig{>-dO cmbiúxador Dário Moreiia de Castro Al
cer Illllllifestações da colônia pOrtuguesa por essa iniciativa, o Mi-· ves, no Jornal de Letras, de.Poitugal. edição de 2i a 29 de novem
Distro baianõ relembrou os belos versos d_e Olavo Bilac sobre os -bro, cujã.Ieitnradevoàcooperaçãoesp:mtâneadeJorgeAmado. 
''primores" do idioma, "em que chorou Camões, no exílio amargo: 15. Cabe observar que o Acordo,. nos tennos de seu harto. 
" ... o gênio sem ventura e o amor sem brilho- 11 (OTÁVIO :MAN- 3°, entraria ''em vigor em 1° de janeiro de 1994, após depositados 
GABEIRA, Pelos Foros do Idioma, Rio, I 930, Oficinas Vilas os instrumentos de ratificàçlio de todos os-Estados junto do Gover
Boas). no da República Portuguesa". Estipulado o prazo sem sanção par.1 

12. Não há que ocultar, também. que outra forma sUperior sua Ultrapassagem, e estabelecida a cláusula do depósito dos Üls
de enaltecer a língua nacional consiste em discUtir-lhe os prin_f~ ~ilinentos de ratificação-; fiei. lnipliCitàziLeD.te entendido que a vi
piOs de coxreção -e beleia. Foi justo_ o __ que se v.erificou nã IamóSa -gência ~o Acordo só se efetivará ap6s~ o cu:mpriD:leD.tO "deSsa 
polêmica entre R.tii BarlJosa e Cameiro Ribeiro, a prOpósito da_x:e- fonnalidade por todos os Estados signatários. Wao há iazão, pois, 
dação do Projeto de Código Civil, e de que __ resultaram duas obras para prever alteração, até çorque o barto.- 4° prescreve, prudente
fundamentais, no gênero: a Réplica, do Senador, e a Tréplica, do mente. que "os Estados signatários adotarão as medidas que eDlen
ProfesSor. - - _ derem adequadas ao efetivo respeito da data de entrada em vigor 

É de não esquecer, igualmente. cftie e-m 1854, em virtude de estabelecida no harto. 3°." 
José de Alencar haver aludido, num de seus folhetiris para o- Cor
reio Mercantil, à necessidade de ''racionalizar a língua", foi criti
cado por suas "francesiaS". EugêniO Gomes, que retraça o debate, 
obseiVa, a respeito dos "moldes portugueses" do censor. que. "até 

Voto 

I6. Em face do exposto, considerando que não há desres
peito a qualquer dos princípios consignadoS no harto. 4° da Consti· 
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tuição Federal e que a matéria se situa- na- competência do Con- mes para a consoante "g" C'gê" ou ''guê'~. Quer dizer, é _admitido 
8l"SSS Nacional (harto. 49,1), o voto é pela aprovação do Acordo que o nosso alfabeto tem uma consoante que pode ser proounciada 
Ortog&Uico da Língua Portuguesa. assinado em Lisboa. em 16 de como "gê" ou como "guê_". Então, já-é bilíngüe aí. E também vale 
dezembro do 1990? adotando-se, em sua iDt.ei:reza, o Decreto Le- para a l.eUa ''k" ("capa" ou "cá"); ou para a dupla possibilidade de 
gislativo originário da Câmara dos Deputados, assim ~gido: ~centuação para os propa:roxitonos cujas vogais tônicas "e" 00 "o" 

"art. 1 o_ Fica aprovado 0 texto do Acordo Orto- se encontrem em final de silaba e são seguidas das consoantes na
sais ''m." ou ''n"~ cano. por exemplo ........ ~;;..... ..... , non os~-.·-

gmfico da Ungua Portuguesa, assinado em Lisboa, em • ~-,..,~ ~- ~~ 
16 de dezemlro de 1990. - leiros, ou 'Mltmp6nim.o'~ para os JKtt'fllgueses, como '~nio'' oo 

Parágrafo Úllico- Setão sujeitos à apreciação do ,"António", a cjepender de que a referida vogal se pronuncie de 
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revi- modo fedi~ (DQsso caso) ou aberto (caso deles), confotme seja o 
são do referido Acordo, bem como quaisquer atos que, padr.io foné"7". ?e=nte. ~ ~- pai': O ~ demons~, 
nos termos do inciso I do harto. 49 da ConstituiNin F ponanto, posSllJi!idade de discrepanc1a, p01S seu pxóprio texto..,._ 
~-• . . r-. e- miJa a prevalêDCJa das duas grafias. 
u=..u. aca.rtetem encargos ou compron:U.ssos gravosos ao - -E · · --- falando • · 
patrimônio nacional . . stallsti~te , estima-se que 1,6% do vocahnlá-

art. 2o Es d 1 . la . . -no lusitano sofreria alteração, coDIIa 0,45% do vocahnlário cor-
- te ecreto egtS t.J.vo entra em VIgor na rente no . . B ii. fl tindo Os ia1m ~-.. ~.,..._....;...:; -data de sua publicação. ------------- ---- - -~ re e __ su tanc ente~ ~ ...... u.u.ento 

É o parecer, Sr. Presidente. 
- do trema. das consoantes mudas e do acento diferencial. No e:otan

to, em alguns casos, as consoaD1es mudas podem permanecer, de
pendendo da aptidão fonética de cada povo - ou seja, estabelece O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O parecer é 

favoráveL 
Completada a· fase de instrução; passa-se à discussão do 

projeto, em tumo único. -
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço a pala-

VI&!)313.discutii.· - - -- -
' O SR. PRESIDENTE (CbagaoR.odrigues)--V. EX" tem a 

palavra, nobre Senador Esperidião Amin. . ~· 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Para discutir. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI's e SIS. Senadores, em 
primeiro lugar, quero levantar uma queslão de narureza politico
moral:' advirto a todos: O!i meus compaDh~iro~ que essa decisão, a 
curto ou médio prazo, implica ônus para o País, pois telão de ser 
revistos livros didáticos, dicionáriOS, pfugi:a:inas de que lançam 
mão pessoas ligadas às letras em nosso Pais. Portanto, trata-se· de 
uma ~o gravosa para -estudantes,. professores. escritores brasi
leiros e para todos que fazem uso da língua pátria com algum cui
dado com a sua coueção. 

Em segundo lugar, vou apresentar um voto em sepa:ra.do 
contnlrio à aprovação desta matéria. Antes, poiém, quero'levantar 
esta questão de natureza político-moraL Antes de fazer a leitura do 
meu voto, antes de apresentar a minha discordância em relação à 
lucidez das palavras do nobre Senador Josaphat Marinho, por 
quem DUtro uma admiração sitlceta.,. quero fazer um apelo a V. Ex•. 
Sr. Presidente, pan que não submeta esta matéria a este Plenário, 
com este nú-mero de Senadores presentes. Antes mesmo de fazer 
um requerimento de verificação de quorum, faço este apelo por 
uma questão de natureza ética. Por que esta urgência? Por que o . 
Presidente da República ia para Portugal? Seria bonito Sua Exoe
lêncla aparecer lá com o Acordo aprovado? Se é por isso, parece 
que não é mais necessário. 

Vou tomar a liberdade de resumir o-meu voto contrário. 
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. hÓi• 

reunida, está examinando- ou deveria examúlar -, em obediEncia 
ao que dispõe o harto. 49, I. da Constituição Federal, o texto do 
Acordo Oxtogiáfico da Língua Portuguesa, elaborado com a finali
dade de constituir "um passo importante para a defesa da unidade 
essencial da língua portuguesa e pano prestigio imemacional", 
coofonne reza o texto principal do referido instrtlmentÔ. 

Muitos se têm levantado cont:rarlamente à sua tatificaÇão; e 
bem poucos a seu favor. 

Trata-se de um Acordo curioso. Ao lado de pregar a unici
dade ortogmflCa, apresenta-se fonnal e indisfaiÇadame:nte bilín
güe, em respeito à tradição ortogiáfica dos países envolvidos. 
Basta observar a redação jã da primOira base, que registra dois no-

que prevalece o que se n~ - _ 
. No caso do hifen, de difia1imo emprego hoje em dja, o pro-

blema se toma mais sério. Embota afete poucos vocábulos? as re
gras se alteram de fonna dz:lstica, chegandO, inclusive, a admitir 
Ullllt esdiúxula aglutinação vocarular para "certos compostos em 
relação .OS quais se perdeu, em certa medida, a noção da composi
ção"!!! Nada mais aleatório que iliterpretar essa penia da "m:ção 
de compOSição" por parte do falante. Corilo afmná-lo? Como 
medi-lo? ~· 

- · -~ mais e~o é que·" Acordo Dão consider.! as múltiplas 
possibilidades exiStentes nos falares regionais dentro de cada na
ção, partindo do pressuposto falso de que a pronúncia cuba da lín
gua, assim estabelecida, deva prevalecer em relação aos hábitos e 
costumes cristalizados junto aos grupos de falantes. 

SoU; poalmtD, contra a ratificação; Manifesto-me COD1Ia o 
Acordo do ponto de vista lógico. - . ... _ 

Enquan~ se apregoa que a falac_iosa unificaçãO pretendi
- da virá facilitar o intercâmbio cultural entre os países lusófo-
- nos, não consta que haja_qualquer dificuldade aos brasileiros 
em apreciar um poema de Fernando Pessoa, ou um romance de 
José Saramago, devido a problemas relativos à grafm das pala
vras, se por causa de um "c" sobra.D.çio na palavra. "facto11, se 
pela preferência pelo acento agudo em "Ant6nio't, se pela falta 
de um trema em "arguir". 

Como diz o vulgo, "não é bem por aí" que se quebrarão as 
barreiras do entendimento entre os povos. Há questões lingüística.s 
fundamentais, principalmente entre -nós e eles, que jainais Set:ão 
lrulspOS!as. Refiro-me à semôntica e à prosódia, entraves intcins
poníveis, responsáveis- estes sim. --pelas dificuldades de inter
çâmbio e prejudiciais à boa compreensão acerca do que dizem ou 
éscrevem nossos grupos indiviÇnalmeote. 

- --Chamo a atenção dós ·meus nobres- Pares- pari vocábulos 
cano ''peúga", "autocano", "elétrico", ''rebuçado" e tantos outros 
que jamais seriam compreendidos no Brasil sem o auxílio de um 
dicio.Dãrio que _esclarecesse seu significado: ''peúga" é m.eiã mas
culina;- "autocano" é ônibus; 11elétrico" é bonde e_ "rebuçado" é 
bal~ respectivamente. - · 

A lingua coloquial falada por brasileiros e portugueses se 
tr.msfa:ma hum de:us-nos~cuda aos ouvidos de uns e outr_os, 
quando postos em <liálogo. E inadmissível pam nós rimar-se 'inãe'' 
com ''tambémn, vocábulos que apresentam, pata os portugueses, 
idêntica sonoridade nasal. 

A semântici e a prosódia se constituem, pois, no maior des
_serviço à~~a~inlação de n~sos povos, que um acordo para meia 
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dúzia de graÍlsmos preteD.de ~pensar e resolver de uma vez para 
Sempl'O-

Por esta razão, quero aditar que, neste Parecer. presto home
nagem ~ um escritOr brasileiro, Autran Dourado. autor de 'Uma 
Vida em Segredo", 10A Barca dos Homens" e "Ópera dos Mortos", 
que me honrou chamando-me a atenção para o erro de se ratificar 
tal instrume~!_O- E me chamou a atenção para alguns aspectos eco-
nõmicos que qUero aqui re1Cnibrar. Cito: - - -

Temos hoje uma considerável indústria de infor
mática. cujOs progi"anias ·se-baseiam na ortogrnfla.. GóS
taria de citar um progr.una que conheço, por usá-lo- o 
Wordstar 5. Há nele um recurso de grande utilidade -
um vocabulário. Aperta-se um Comando e, linha a linha. 
o programa do computador vai chamando a atenção pafa 
os eaos ortográficos, senão mesmo Srigen.rido-com;çOeS. 

Pois bem, esse é um dos programas que deixará de ser utili
zado, por ele e por muitos outros que o utilizam, caso seja dada se
qüência a esse Acordo. 

Ainda recollio, porqu~ gu~o resumir, contribuições como a 
de Ruy Castro, publicada no Jornal do Brasil, citaÇão que faz 
parte do meu voto, e concluo prestandp a minha homenagem aos 
professores Innão Mainar Longhi e Volnyr Santos, do InstitUto de 
Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul. e a outras p:mderações e advertências que me foram feiias 
e que instruíram este voto em separado._ _ _ - _ 

F'malmente, antes de pretender simplesmente colocar em 
votação, faço aqui uma ponderação. Enteudo que não podemos to
mar uma decisão de maneira açodada - na minha opinião -, cor- -, 
rendo com isso o risco de repetirmos o equívoco -cometido pelo 
Governo brasileiro, que, a!Iavés do Decreto-Lei n• 8.286, de 5 de 
dezembro de 1945, aprovoo o Acordo OrtogrãficÕ para a Unidade 
da Língua Portuguesa, e o CongressO- brasileiro, através da Lei n° 
2.623, de 21 de OUIUbro de 1955, restabeleceu o si~ma ortogiáfi
CO do Pequeno Vocabulário Ortogrãfico da Língua Portuguesa e 
revogou o Decreto-Lei n• 8.286, de 5 de dezembro de 1945, que 
havia ratificado o acordo. - - -

Por essas ClZÕes - não pretendo ser um expert no assuntO, 
mas IIDJito mais quero trazer a advertência -,_entendo que O Sena
do poderia fazer, no ano que vem, ou daqui a algUm tempo~ quan
do fosse possível, um simpósio p3Ià chamar aqui uniVersidades,
professores, fll6logos, enfiÕ:l, pessoas que_ pudessem nos ins
truir quanto às conseqüências práticas da -aprovação desse 
Acordo. Porque não é simplesmente uma demonstração -de bõa 
vontade para_ com Portugal; tem conseqüências · econômicas, 
p~ticas. Se não for para ter conseqüênciãs- práticaS, ~DãO t pre
CISO aprová-lo e não há urgência. Se_ é para ter conseqüência 
prática. vai haver ônus. 

Eu apelo ao OOm-senso dos meus companheiros sem co~ 
isto reduzir um vintém do apreço, da admiração e do ..;speito que 
tenho pelo autor, Seuador Josaphat Marinho, e pelo conteúdo de 
seu parecer. para, antes de votar contra, propor que seja sobrestada 
a votação. Se não fOr possível sobrestá-la. quero antecipar que 
voto contra. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Continua em· 
discussão a matéria. · 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para discutir. - -- -- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Para diScutir, 
concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Seoadores, há 
cerca de dois meses, como Presidente da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, do Senado, indiquei o iluStre Sena
dor Josaphat Marinho para Relator desta matéria. 

QÜefia eu, há algum tempo, até fazer um simpósio so~ 
esta matéria, mas em ano eleitoral- V. Exa, melhor do :que eu, co
Dhece as dificuldades desta Casa- não tena:irios O CJ!!orUm ·neéeS
sápo, e o simp6sio estaria fadado a não resolver coiSa alguma. Por 

. is_so, não foi possíVel fazer o siiDp6sio para discussão deste tema, 
que traz as mais graves denúncias a todo momento à Comissão e a 
Parlamentares deste Senado. 

- -- - Hoje mesmo, há cerca d_e meia hora, conversei com o Sena
dor Josaphat Marinho sobre a possibilidade de deixarmos este as
sunto para o ano que vein, principalmente porque não há mais 
motivo para se aprovar esta iÍlatéria agora.--0 PresideD.te Itamar 
Fran~o não há, como declaram os jornais de hoje, a f'ortu8al para . 
a assmatura deste Acordo. 

· Esse projeto ficou muitO tempo na Câmara dos Deputados, 
C?IDO sempre; o Senado demorou um !>C'UCO - deve ter quatro ou 
cmco ~es que-es~ Projeto está aqui. Esta:ro.os em final de Legis
lawra. Não quero dizer que os Senadores de agora, aqueles que es
tão aqui, perderam a legitimidade para votar; Não! Mas acho que o 
Brasil está mudando, o Brasil precisa mudar; muito mais necessá
rio do que um acordo ortográfico, talvez precisássemos de um 
acordo_ monetário ou coisa-que· o va1bã. Ora! Este Br.lsil lião vai 
pãssar niais fome nem nienos fome, a violência no Rio de Janeizõ 
não vai dizpinujr se aprovarmos um acOrdo míográfico. Pergtmto a 
V_. Exa.e aos II!~us ~obres Pares; quanto não custam à Nação, aO 
bolso do contribuinte, refazer todos os livros -didáticos que este 
País tem? O liWo que sezviu ao innão mais velho não sezvirá aO 
~ "!lo"!.o. ~ os _91-~ionári.os? ComO ·msse o ·nobre Senador Esperi- · 
diãci Amm, o que dJ.Zel' das mudanças que serão necessárias na in
formática. nos dicionários? Há _denúncias de que já existem · 
dícioná:riris prontos para irem ãs glificãs."Eritão; eSse rião s'éria. Urif 

- acordo nem monetário nem ortOgráfico, mâ:s fmancefro". 
~ Sr. Presidente, o Seuado Federal tem por obrigação· fazêi' 
com que a propo:;iÇão que ora se ·vota aqui volte à Comissão de 
Relações Exteriores. ~ao estarei mais aqui e nem na Presidência 
de_~sa Comissão no·pr6ximo ano, mas é preciso discutir, no Sena-
do, mais acuradamente a matéria. · · · 

~ Muito obrigado, Sr. Presidente- · · 
O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) - Se nenhum 

dos Srs. Senadores desejar fazer uso ·da pála.vra, vou encenar a 
cliscussão. ~(Pausa.) · 

E;nc;euada. 
O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Presidente, peço a 

. palavra pela ordem_ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex' a 

palavra, pela ordem. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA- Pela oolem. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI'S e Sts. Seoadores, de
sejo apenas fazer uma declaração. Esclareço à Casa que, quando 
foi requerida urgência p3ra -eSta matéria, õ parecer já eStava peran
te a Comissão de Relações Exteriores e- Defesa Nacional. Eu não · 
daria o parecer apenas porque o Presideute da República fosse via
jar- ~o- é do meu hábito íaZê-lo. O parecer·já estava pérante a 
Comissão e tein Caráter técnico. Li objeç&s que foram feitas e a 
elas fiz referênciãs~ ·mas o- interesse superiOr âo PaiS no eXa.me da 
unidade da língua nacional não reSolveiá os problemas de ordein 
econôrq.ica nem concorre para agravá-los. 

E preciSo também que fique claro que, se o Acordo determi
na modificações como aS que a(pi (orain rereridas.- há-outros -i:D.tC
resses em que esse Acordo não seja: aprOvado. Há autores de livros 
escolares que os modificam como querem. o que faz Com qtle, jâ 
hoje. os livros de um dia não sirvam para o irmão _do outro â.ia.. in-
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dependentemente das alter•ções na Ungua PQrtuguesa_ Há interes- portuguesa uma das mais faladas no mundo, setVindo a 
ses econõmicos que estão conduzindo ~ impugna.ções a esse A.cor- u_ma comunidade de cerca de 170 milhões de pessoas. 
do. - - Inspharam-se. ademã.is, Do desejo de mUtuamentc-bene-

-Não sou membro do GoVeino, não inlegrO-~ a Bancâôa do _ ficiarem seus _países e_ povõs do_ ~traonfinário patrimô-
Govemo,. não voto segundo os interesses do Govemo, __ senão quan- - mo-cultural. constituido aõ abrigO clã. língua portuguesa. 
do os interesses dele coincidem com os do País e com_ a- minha_ Fgram. ?inda. mo~vados pela intenção de ~m. 
convicção: QUero. -então,Oeixarbem claro qU_e-õ-riiell voto foi _t~~ éritre··seus Govemõs, PolíticaS de cnlfuia e também da 
nico. ·- -- - língua que lhes é comum e oficial, com suas variantes e 

Às Lideranças do Govemo cabe a respõnsabilidade de enca
mhlbar a matéria. Se a Casa não está plena,-~ culpa não é míDba. 
Aqui estou cumprindo a minha parte. O restõ Cabe a quem de di
reito. 

O SR- PRESJJ>ENTE (Chagas Rodrigues)- Os esclareci
mentos prestados por V. Ex .. elucidam a matéria. V. Ex'"~ cumprin
do os seus dev:eres, elaborou o parecer. que deixou de ser discutido 
porque a Comissão, pelas razões conhecidas, não teve oportunida-
de de debatê-lo, _ . _ _ 

Em face, entretanto, das ponderações aqui feiias-põr-outros
Srs. Senadores e considerand_o a visível falta de quorum, fica 
adiada a votação. _ _ _ _ _ ___ _ 

O SR. JUT AHY MAGALHAES -Sr. Presidente, peço a 
palavta pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chaga• Rodrigues) - CoDCedo a 
palavra a V. Ex•. __ _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem.)- Sr. PreSidente, _y. Ex• acaba_de declarar que não haverá 
votação por falta de quorum. Seria inelhor e:õ.cetrar a sessãà, a 
não ser que a matéria em pauta seja apenas parn. discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Seria precisa-
mentepaxaisso~ --- ---- ___ - · 

O SR. JUT AHY MAGALHAES - Só para diSCUSSãO. En-
tão,nãohaverámais-votação.- ·- ·- - ·-_--·. - -- ' . ---

0 SR. PRESIDENTE (Chagas-Rodrigues) --Não, nobre 
Senador. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):: Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISl-ATIVO N• 51, DE 1994 _ 

Projeto de Decreto Legislativo n• 51, de 1994 (n• 
195/92, na Câmara dos Deputados), que aprova os tex
tos do Ato Constitutivo dO_ líistitU.to Internacional da 
Ungua Portuguesa, celeblido em sãO "Luís, Estado do 
Maranhão, em lo de novembro de 1989, e do Acoido re
lativo ao Instituto Int.emacional da Língua Portuguesa, 
concluído em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. (De
pendendo de parecer da ComiSsão _de Relações Exterio
res e Defesa NacionaL) 

Nos texmos do art. 140, b, do Regimento Intemo, designo o 
nol:re Senador Josapbat Marinho par.1 proferir o parecer sol:re a 
matéria, em substiWiçã.o à Comissão de Relações Exteriores e De
feSa Nacional. _ _ __ _ _ _ _ . _ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Para enntrr 
parecer.) Sr. Presidente, St's e Srs. Senad~, nos .termos da ~en
sagem n° 33, de 1992, o Presidente da República submeteu à, apre
ciação do Congres-so- Nacional os texto~ do Ato Constitutivo do 
Jnstilnto Internacional da Língua Portuguesa, celebrado em São 
Luís, Estado do Maranhão, ~m 1~- ~~- _n9y_eml?~ de -1989,- e do 
Acordo Relativo ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa, 
concluído em Lisboa, em 16 de dezembro de 199Ú- · - · 

A exposiçãO do Ministério das RelaçÕes ExterioreS, -que in
forma a Mensagem presidencial, acentua que 

"ao criarem. assim, o lns~tuto; coilsidera.ram os 
signatárlós do :teferido documento o fato de ser~ língua 

diversidades naciooais." -

E adita a exposição: 

''Mais tarde, voltaria o espírito do ''Encontro de 
São Luí~" a inspirar os altos representantes da Educação 
e da CUltma dos países de língua portuguesa, os quais, 

· em reunião infergOvernamental celebrada em Lisboa, 
aos 14, 15 e 16 de dezembro de 1990, ooncluíram o 
Acordo Relativo ao Instituto Internacional da Língua 
PortugUesa. ------- - _ _ _ ~ 

_ Esse Acordo de Lisboa refere-se, em seu preâm
bulo. aos ates produzidos no ''EnCOiifrti de São Luís", 
entre os quaiS o Ato Constitutivo do Instituto, validan
do--o, fX'l" conseguinle. Designa, por outro lado, o Gover
no brasileiro como depositário dos -pertinentes 
instiumentos de ratificaÇãO~ - - --

Embora assinados em 1989 e 1990, os presentes 
atos in~onais estão sendo, ágorã..; retnetidos a Vos
sa ~celência e ao Congresso Nacional em deCoriêDCia 
de questões levantadas,. em váriaS riport.uirldade a pro
pósito dos poderes de alguns dos signatál:íos. Ho1Jve -"'~ 

-- cente entendimento imal de que os dois -inStnimentos 
são peças que se-Completam de modo recíproco; e que. 
ou em uma ou em outra, cada signatá.ri.O estava autoriza::. 
do por seu Goveffi<? pam r~." - -

- O preâmbulo e o texto do Ato Constitutivo do Institnto In
temaáonal da. Ungua Portuguesa c;oofinnatri o-esclarecimento da 
exposição ministerial poiS salientam a conveJft_ência de prestigiar 
e difundir o idioma pátrio. Especificamente se estabelece que "os 
govemos dos respectivos Países. de coiDDm acordó, e em ·eonfor
I;Pidade com as ncmnas constitucionais vigentes em cada um, defi
niião as regras quanto à orgânica e ao mOdo de fimCionamento do 
Instituto", bem como "a implementação dos princípiOs cxa acorda-
dos". 

· · O Acordo relativo ao lnstitntó Internacional de Língua Por
tuguesã, por Sua vez, estaõeleCe o mecaniSmO de seu fwiciOna
mento. Estipula que a Pfesidência terá a duração de um ano e será 
exercida rotaiivamente,. beiil como que haverá um I>iret.or Executi
vo, com "mandato de quatro anos, renovável uma s6 vez". Es-
clarece que "os estatutos determinarão a fiXação e 
estabelecimento da sede" do Instituto, preceituando. ainda, que 
"as ·decisões serão tom.adas por consenso". Com a devida flexi
bilidade, fixa que "o acordo entrará em vigor ap6s dep6sito dos 
instrumentos de ratificação junto do Governo da República Fe
derativa do Brasil". 

CUmo se depreende dos tennos do Ato Constilntivo do Jns
tiblto-e do-ACordo a ele relativo, tais instrumentos se vinculam ao 
Acordo Ortográí1CO sobre a Língua Portuguesa. Criam-se mecanis
mos destinados a articular a expansãO e o presrigio da língua por
tuguesa, objetivados no Acordo básleo. Sãõ iristtuiíiel'l!OS 
interligados, visando, superiormente, ao mesn:io fim. . . 

Por sua nature.u· e destinaçã.o,: õs dois textos ora examma
dos se enquadram nos princípios previstos no art. 4• da Comltimi
ção e na competência do Congresso Nacional (art, 49, _!! 
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Dessa forma, o- voto é pela aprova-ção de ambos os instru
mentos, como os aceitou i Câmaia dos Deputados, nos t.emJ.os do 
Decreto Legislativo adotado, que tem esta redação: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o- Ficam aprovados os textos do Ato Cons
titutivo do Instituto Intemacional da Lingua Portuguesa, 
celebrado em São Luís, Estado do Maranhão, em 1 o de 
novembro de 1989; e do Acordo relativo ao Instituto ln
temacional da Línguã. Portuguesa. concluído em Lisboa, 
em 16 ae dezembro de 1990- . 

Parágrafo Único- Ficam sujeitos à aprovaÇão do 
Congresso NaciOiial qUaisquer atos que possam resultar 
em revisão do referidO Acordo e -do Ato Constitutivo. 
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos 
tennos do inciso I do art. 49 da Constituição Feclaral, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional. 

Art. 2° - Este decreto legislativo entm em vigor . 
na data de sua publicação. 

A Comissão de Relações Exteriores e Defe,. Nacional. do 
Senado Federal, opina pela aprovação dos textos do Ato Constitu
tivo do Instituto lntemacional da lil1gua Portuguesa, celebj;1do em 
São Luís, Estado do Maranhão, em 1? de novembro de 1989, e do 
Acordo relativo ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa, 
concluldo em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, na.-tor:ma do 
voto do Relator e adotando o Projeto de Decreto Legislativo vota
do pela Câmam dos Deputados, assim redigido: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o- Ficam aprovados os iexiOs 00 AtO-COnS
titutivo do Instituto lritemaciona.l da Lfngua PoltugueSi, 
celebrado em São Luís, Estado do Maranhão, em 1 o de _ 
novembro de 1989, e do Aooroo relativo ao Instituto ln
temacional da Língua Portuguesa, concluído em Lisboa, 
em16dedezembrode 1990. o - - --

Parágiafo Unico- Ficam sujeitos à-aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam reso'Itar 
em revisão do referido Acordo e do Aio Coristitutivo, 
bem como quaisquer ajuStes complementares que, nos 
termos de inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acanetem encargC?S ou ccimpromissos gravosos ao patri
mônio nacional. 

Art. zo - Este decreto legislativo e~ em vigor 
na data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer é 

favorável. 
Se não houver objeção, fiCa encerrada a discussão, para que 

se proceda à votação da matéria oportunamente. - -
Os requerimemos lidos no Expediente ficam prejudicados. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 

havendo a tratar, a Presidência vai encenar os t:rabaihos, designan
do para a sessão o!dioária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem de Dia nós termos de 

art. 375, Vlli, do Regimento Intemo) 

Votação, em tumo úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 44, de 199T(n' 250193 na Câma:ri dos DeputadOs), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio lndepepdente Ltda., para 

explorar serviço de rndiodifusão sonar.: em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado de Rio Grande de Sul, tende 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitu1çãô à Cotuis
_são de Educação: 

-1° pronunciame~~;to: Relator: Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

--- 2° pronunciamento: Relator: Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos atos e prooedimentos concernentes à prop:>S_ição. 

-2-
PR:OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1923 

(Inchiídõ em Ordem -do Dia noS-termos do 
_ art. 375, Vlli, doRegimentólntemo) 

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 concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda .. 
para explorar serviço de radiõdifusão sóricira em tmda ínédia na ci
dade de Capinzal, Estado de Santa Santa Catarina, kltlâo -

Pareceres, proferidos em Plenário; em substituição à COmi&. 
são de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, fava.. 
táVel ao piojetó; - - --

- 2° pronunciamento: Relatoi: Sei:tador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concementes à propo
sição. 

-3-
PROJETODE DECRETO lEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem de Dia, nos termos de 
art- 375, VIII, de Regim_e_nto lntemo) 

Votação, em turno úriíco,-do ProjE!tO de D~to_ Legisla
tivo n' 46 , de 1993 (ri• 248/93; iia Câmara dos Deputados que 
aprova o ato que renova a permissão oUtorgada à Rádio Frater
nidade Lt.da_, para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência niodulada 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, 
favcxável ao projeto; 

- 2' pronunciamento: Relator: Senador Jooas Pinheiro, pela 
regularidade dos atas e procedimentos concemenleS à proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 48, otr1993 

{Incluído em Ordem do Dia, nos temros do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 48, de 1993 (n' 264'93, na Cfunata dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jomal do Brasil Uda., para 
explorar sezviço de radiodifusãO -sori.oia em: frequência modulada 
na cidade do Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiroy tendo 

- Pareceres, proferidos em PlenáriO, Relator: Senador Aunio 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

-1° pronunciameD:io: favorável ao pi'ojeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

diJ:nentos concernentes ~proposição. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 49, DE 1993 

(I'Iicluído em Ordem de Dis nos tertnds de 
art. 375, Vlli, de Regimento lntemo) 

Votação, em tumó úniCO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 49, de 1993 (n' 273/93, na Câmara do5 Deputados), que aprova 
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o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda ... para explorar 
seiViço de radiodifusão Sonora eni freqüência modulada Da cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

-l0 .pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favo
xável ao projeto; 

--2°- proonnciamento: Relator: Senador- Ney Maranhão, 
pela regularidade dos a,tos e procedimentos concernentes à propo-
sição. -

-6--
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO_l:-1".50, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia, nos termos do -
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

~10--

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N"9, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art: 375, VIU. do Regimento Interno) 

. Votação. em tomo único, do Proje~ de Decreto Legislativo 
n•9, de 1994 (n°301/93, na Càmara dos DeJ'ltados), que aprova o 
ato que :renova a concessãõ -õutorgãda à Rádio e TV Tapájos Ltda .. 
para explmar serviço de Illdiodifusão de sons e imagens (televi
são) na ciilade de Santarem. Estado do Pará, tendo 

Parecer favoxável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Cameiro, ein substitu;~_à Comissão de Educação. 

-11-
PROJETO DE DECRETO IEGISLA11VO N" 10, DE 1994 

_ (Ineluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla· -

tivo n• 50, de 1993 (n• 277/93, na Câmara. dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a outorga deferido ao Sistema Jiova 
Era de Comunicação Uda .. para explorar serviçO de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Borrazópolis, Estado 

Votação. em tumo único, do Projeto de Deereto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n• 297/93. na Càmara dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiensen para 
executar serviço de radiodililsão SOilOia em -frequência modulada. 
com fins_ exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur
go, Estado do RiO Gr.mde do Sul, tendo 

do Paraná, tendo 
Parecer favoxável, proferido em Plenário, RelatOr: Senador 

José Eduardo, em substituição a Comissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos temias do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Votaçãó, ·em tuÍ:nouniro, ilo Projeto dei>ecretOLegislativo 
n• 52, de 1993 (n• 24619.3, m'Càmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a COilCeS§ãp Wtorgada à Rádio _Grand~ Lago 
Ltda., para explorar serviço de Illdiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favPtãveis, proferidos em Plenário, em substirui-
ção à Coiniisão de Educação: · .. ___ _ 

-l0 pronunciamento: Relator. SenadorN~y Mar.mhãg; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affooso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos con'cementes à propo-
sição. - · · 

.... -· ~s-. 

PROJETO DEpEéREfo LEGISLATIVO No 55, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos teriOOs do 

' art. 375,'VIII. do Regimento Iiltéino) 

Vo~ção. ell! turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 55, de 1993 (n• 267/93; ni Càmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a conCessão Outorgada à Paquetã Em
preendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade d.e Floriano, Estado do PiaUí, 
tendo · 

Parecer favox:ável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em.subs'tinliçãó à Comissão de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7. DE 1994 

(IncluídO em Oxdem do Dia nos teni:lOs do 
_ art. ~75, VIU, do Regimento Interno) 

Votação, em tiirilo único, do ProjetO de Decreto Legislativo 
n• 7, de 1994 (n• 308193, na Càril3la dos Deputados), que aprova o 
ato qne renova a ootorga deferida à Rádio Culturn de Timbó Ltda., 
para explorar serviço de radiodllüsão sonora em onda média na ci
dade de Timb6, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favoxável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão dell:au~o. 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substirui
. ção à Comissão de Educação. 

:-_lo pronunciamento: Relator: Senador João França., favo
íávelao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador MeD:a FIIho. pela 
regularidade dos aios e procedimentos concementes à Proposição. -

-U-
- PROJEfO DE_ DECRETO lEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem dO Dia- termos do 
· art. 375, VIII do Regimento Interno) 

Votação. em tumoúnico,-do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 11, de 1994(n°265/93, na Càmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a pemrissão outorgad.a à S.A. sonora em freqüên
cia modulada lia cidade de Fortaleza, Estado do Cearã. tendo _ 

-c · l'arecer favoxáveL froferido em Plenmo. Rela1ar: Senador 
Dirceu Camerro, em Substituição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIU, do Regimento Intemo) 

Votação. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, de 1994 {n° 319/93, na Càmara dos DeJ'ltados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Fundação Cultural CruzeirO do ·sul 
para execntar serviço da Illdiodifusão sonora em frequência modu
la1la na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos eln Plenário, Relator:: Sena
dor Meira Filho, em substituição ã ComiSsão de Educação: 

_ -1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi

mentos concement.es :l proposição. 

-14-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Incluído em Oxdem do Dia nos tennos do 
_ art.375, VIU, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Deereto Legislativo 
n• 18. de 1994 (n• 252/93, na Càmara dos Deputados), que aprova 
o ato que feilova a concessão -outoi:gada à R_ádio Araguaia Ltda; 
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para ~xplOiar serviço de radiodifusão sonoxa em onda média na ci
dade de Araguaina, Estado do Tocantins tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário9 Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educaçãoa 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia~ nos texmos do 
art. 375; VIII, do Regimento Interno) 

VotaÇão, em turno ÚllÍCO, do Projeto de Decreto Legisllltivo 
n• de I 994 (n• 254/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda., para 
expl= serviço de radiodifusão de sons e iraagens (televisão) na 
cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Cãrlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação.-

-I6-
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994-

(Em. regime de urgênciay nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisllltivo 
n• 23, de' 1994 (n• 327/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
Bote!hos Uda., para explor.u- serviço Cle radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Botelhos, Estado de Minas Geciis, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plen3Iio, Relator: Senador 
Henrique Almeida, em substituiÇão à Comissão de Educação. 

-I7-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N• 24, DE !994-

(Em regime de urgência, nos termos do - -
art. 375, VIII, do Regimento lntem6) 

Votação, em tomo únicO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 3zgJ93, n.i Câmara dos Deputados que aprova o 
ato que outorga permissão à FundaÇão de Ensino Superior do V ale 
do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão SOnõrã eiii fre
qüência modulada. com fms exclusivamente educativos, ria cidade 
de Pouso Alegre, Estado de Minas Geciis, tendo 

Parecer favorável, proferido em P!enárió, Relator: Sen.idor 
Lucldio Portela, em substituição à Copllssão de Educação. 

·-IS-

-20-
PROJETO DEDECRETO lEGISLATIVO N"69, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia nos temws 
do art. 375, VlD, do Regimento Intemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decteto Legislllti
vo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda., para 
explor.u- serviço de radiodifusão sonora em fzeqil&lcia modulada 
na cidade de Mariana. Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

-2I-
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

(Incluído em Ordo!m do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Intemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decteto Legislllti
vo n• 8, de 1994 (n• 303/93, na Câmaia dos Deputados), que apro
va o ato que renova a pemrissão ootorgada à Rádio Cultma de 

__ Paulo Monso U!4_~ para expkmlr serviço de mdiodifusão oonon. 
em fzeqilência modulada na cidade de Paulo Monso, Estado da 
Babia. (Dependendo de parecer <la Comissão de Educação.) 

-22-
PRO.JETO DE DECRETO lEGISLATIVO N"20. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos teDnos 
· do arL 375, VlD, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo ÚllÍCO, do Projeto de Decteto Legislllti
vo n• 20 (n• 266/93, na Câmaia dos Deputaâos), que aprova o ato 
que renova a permissão outorgada i\ Rede Nova Tona de Radiodi
fusão Ltda., atualmente denominada Rede Fenix de Conamicoção 
Ltda., para explorar =viço de mdiodifusão sonora em fzeqil&lcia 
modulada na cidade de São José dos Pillhais, Estado do Panmá. 
(Dependendo cJe parecer da Comissão de Eduaoção.) 

-23-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N"21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos-
- ... do arL 375, vm. do Regimento Interno) 

Discussão, em lnmo único, do Projeto de Deaeto Legislllti
vo n• 21, de 1994 (n• 292193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a pemliSsão-da FM: Rádio Independente 
de Arcoverde Uda., para expla.ar serviço de radiodifusão sonora 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 62, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos teo:nos do 

--em fzeqilência modulada na Cidade de Arcoverde, Estado de Per
nambuco. (Dependendo de pa:reCerda eoiDissão de Educação.) 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

~ssão, em turno úníco, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268193, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
VIla Real Ltda., para explor.u- serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso. (De- -
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

-I9-
PRO.JETO DE QECRETO lEGISLATIVO N" 64, DE-1993 

(Em regime de urgência, nOs lemlos -
do art. 375, VlD, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renoYa a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense SI A, para explorar serviço de -ciâiodifusão 
de sons e iraagens' (televisão), na cidade de Londrina, Estado -do 
Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-"24-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N"26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VlD, parágrnfoúnico, do Regimento Intemo) 

Discussão, em lnmo único, do Projeto de Decteto Legislllti
vo n• 26, de 1994 (n• 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permiSsão à Rádio Campos Dourados 

_ FM Ltda., .1""" explorar serviço de radiodifusão_ SO!IOill em fte-
qüência modulada na cidade de MP<Ii~nOliil, Estado do Panmá. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-25-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos temws 
do art. 375, VlD, do Regimento Intemo) 

Discussão, em tnmo úníco, do Projeto de Decteto Legislllti
vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serra Negra 
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusã_p __ sonora 
em freqüência modulada na cidade de Alterosa. Estado de 
Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Conlissão de 
Educação.)~ 

-26-
PROJETO DE DECRETO lEGISLaTIVO N"45, DE 1994 · 

(Incluído em Ordem do DbúloS texmos 
do art. 336, b. do Regiinentõ lutemo) 

Votação. em mmo únicO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 45, de 1994 (n' 222/92, naCâmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Ungua Portuguesa, assinado em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josapbat MariDbo, em substituição ã Comissão de Relações Exte
riores e Defesa NacionaL 

-27-
PROJEfO DE LEIDA CÂMARA N" 121, DE 1994 

(Em regime de urgêneiá., Dós t&rínõs- -- -- -
do art. 336, b, do Regiinento Jnlemo) 

Discussão, cm~ tiimo único, do Projeto de Lei da Câmara 
n'121, de 1994 (n' 3.98!/93, na Casa de origem), que disciplina a 
extraçãó--:-fudustrialização. utilização~ comei:cializa.ção e iranspone 
do abestcv'amianto e dos produtos que o_contenham., bem como das 
fibras nattu:ais e artificiaís, de qualquer oiigem. utilizadas pan o 
mesmo fim e dá outras providências. tendo 

Parecer proferido em Plenário,~ Relator. Senador Jacques 
Silva, em substituição ã Comissão de Serviços de Infra-Estrutu· 
ra. favorável com emenda que apresenta. 

-28--~-~---

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 1i9, DE 1994 
(Em regime de urgência. nos termos 

do art. 336, b, do Regimento lutemo) 

DiscuSSão. eril tuftio UD.icO~-âo_Pr_ojeto de Lei da Câ
mara n°129. de_ 1994 ÚJ,0 4.460/94, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre as 
relações entre as instituições federais de ensino superior e de 
pesquisa científica ·e -tecno~óg~ca ~ aS fun~çõe_s de apoio e 
Ciá outras providênCiaS .. Dependendo de parecer da Coniissão 
de Educação.) 

-29-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 3, DE 1994-CN 

(Em regime de __ urgência, nos termO$ 
do art. 336, b, do ReginieülOlritemo) 

Discussão, em tumo único. do Projeto de Resolução n° 3. de 
1994-CN, que dispõe sobre a estruttl:ta administrativa a.a Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul. (Dependendo do parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça .e Cidadania.) 

-30-
. OFÍCIO N' S/71, DE 1994 

(Em regime de urgênc;ia, noS te:n:ilós -
d'o art. 336, b, do Regimento lutemo) 

Oficio ne S/71, de 1994, do Secbor Presidente do Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitaçãO do Govemõ 
do Estado do Rio Gr.u!de c!o_Sul, relativa ao pedido de emissão de 
Letras Fmanceiras- -a.v Tesouro do_ Estado do Rio Grande .do Sul
LFr-RS, destinadas à liquidação de -precatóriOs judiciais penden
tes, de responsabilidade daquele Estado. (Depen<lendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-31-
~oFÍCIO N" SJ7Z, DE 19!/4 

(EiniegiiDe-delltiêD.Ciã. no$ ten:ims -
do art. 336, b, do Regimento lutemo) 

Oficio n' S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, enc:a.minl!ando ao Senado Fede<"al l;O!icitação do Governo 
do Estado ~de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, destina
das à liquidação de precat6rl()s judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-32-
PROJETo' DE LEJ DO SENADO N" 160, DE 1992 

(lucluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172. I; do Regimento Iriieioo) 

-Projeto de Lei do Senado11' 160, de 1992, de autoria da Se-" 
nadora Júnia Marise, que submete a nomeação do Secretário da _ 
Receita Feder.U ã prévia aprovação do Senado. (Dependendo de 
parecer da COmiSsão de Assuntos Econômicos.) 

-33-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 147, DE 1993 

(lucluído em Otdem do Dia, nos teimOs 
do art. 172, I, do Regiinento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n° 147, de 1993, de autoria do Se, 
nador Jutahy Magalhães. que determina que os Institutos Médico

. Legais comUilÚjUem ã Fundação Centro~ Brasileiro para a !nfãn.cia 
e AdoleScência as mortes violentas oconidas em ~ e adoles
cellles. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So
ciais.) 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas"Rodrigu"")- Está encerra
-da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h30min.) 

ATO DO PRESIDENTE N' 334194 

Ai'ósi'ILA 
_ No presente Ato onde se lê: "a partir de 1° de abril de 

1994''.1eia-se 111° de abril de 1993". 
Senado Federal, 23 de novembro de 1994- Senador Hum

berto Lucena- Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 3!fu94 
O Presidente do Senado~Federal, no uliO de sua competência 

previsUCno Ato·no 2/73, da Egrégia Coi:niSsão Diretorã: dO Senado 
Federal, tendo em vista o que consta do Processo n' 01149/94-6 
Cegraf, ex.oBeta a pedido, na fôrma do art. 34, da Lei n' 8.112/90, 
o servidor Ricardo Farani., maL 1901, do cargo efetivo que ocupa 
no Quadro de Servidores do Centro "<iráflco do Senado Federal 

_ Este Ato entra em vigor-na data de suã. pUblicação no Diá-
rio do Co.igi-esso Nacional, Seção TI. 

Brasilia-DF, 23 de novembro de 1994. Humberto Lucena, 
Presidente. -

ATO DO PRESIDENTE N' 3s8l94 
O Presidente do Senado Federal, nci uSo de .suas atribuições, 

em confo!m.idade com a delegação de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissãq Dire\ora n• 2, de l.l!73, ~de acordo 

~ com a Resolução do Senado Fe<lm:al n' 42, de 1993, e com o Ato 
da Comissão Diretori n' 53, de 1993, resolve norilear José Gaspar 

- Naym.e Novelli e Gildete de Sousa Leite para o cargo de Técnico 
Legislativo- Nível n. Área de ApoiO TécillCo AdmiriiStratiVO;ES
pecialidade de Datilograf13, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do 
Senado F~~®. em virn.Ide de aprovação em concurso público. 
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homologado pelo Ato do Presidente n• 357, de 1g92, publicado oo Art, 2• Este Ato entia em vigor na deta da sua publicação, 
Diário Oficial da União;Seção 1, de 22 de setembro de 1992, CoD1 com efeitos fmanceiros a partir-de t•de dezembro de 1994. 
pr.lZO de validade prorrogado pelo Ato da Comissão Diretma rf' Art. 3° Revogam-se as disposições em C<liiiLhio. 
18,de 31 de agosto de 1994,- - _ __ _ __ _ Senado Fedexal, 22 de novembro de 1994.- Manoel Vida 

Senado Fedexal, 24 de novembro de I 994. --Senador Hum-_ de Magalhães, Diretor-Geral. --- -

berto Lucena, Presideote do Senado Fe~ INSTITUTO DE PREVIDJ!:NCIA DOS CONGRESSISTAS 

ATO DO PRESIDENTE N• 359194 ATO N" 1/94 

O Presidente do Senado Federal, no uso de atribuição que 
lhe foi conferida pelo artigo 6", § 2• da Resclução n• 42. de 1993, 

·resolve designar Lurdisceia Saotos Mulbolland, Analista de lnfor· 
málica Legislativa, nível m, Padrão 45, do Quadeo de Pessoal do 
Prodasen, para exercer a função comíSsiOriãda de Assessor. Sím.w 
bolo FC-7, do Quadeo de Pessoal do Senado Federal. _ _ 

Senado Federal, 24 de novembro de 1994.- Senador Hum
berto Lucep.a, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 360194 

O Presidente do lustituto de Previdência dos Congressistas 
- IPC, no exercício das atnõuições que fue confere a Lei n° 
7.087/82 (art. 10, incisos n e VIII) e considerando: . 

- 1") que está em elmo na 1' Vara de Justiça Federa! de Bra
sllia uma Ação Popular (n• V-1425/94- Proc. 9411532~), da ioi
claliva da Deputada Sandra Starling e outros, couiia o pagamento 
de Pensão aos ex-Deputados que renunciaram ao mandato oo. o ti
veram cassado, em face de envolvimento na CPI do Oxç:amento -
ex-Deputados Cid Rosas Américci de Carvalbo, Genebaldo de 
Souza Coxreia, João Alves de Almeida,lbsen V alls Pinheiro e Fe-

0 Presidente do Senado Fedetal, no uso da. sua competência res Osrraia Nader. 
regimental e regulamentar. em conformidade com a delegação de " _ 2o_) que o IPC e dirigentes seus também estão sendo chama-
competência que lhe foi outOigada pelo Ato da Comissão Diretora dos aos termos do referido procedimeoto judicial; . 
n° 2. de 1973, e de acordo com o que COJlS!a do Processo no 3") que, portanto. es~do sub judice o ato que autorizou o 
00.00.70/94-l, resolve exonerar, a pedido, Jaime Miranda Parca do · pagamento de pensão aos referidos ex-Deputados, resolve suspen
cargo ®Técnico Legislativo. Área de Polícia. Se~rança _e TI3DS-- der, como providência cautelar. o pagamento dos beneficies ques
porte, Nível n, Padrão 29, do Quadr() de Pessoal do Senado Fede- tionados, até que a Justiça decida e determine, soberaname!lfe. 
ral O presente Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 24 de novembro de 1994.- Senador Hum- Brasilia, 21 de novembro de 1994.- Henrique Lima San-
berto Lucena, Presidente. tos Presidente. 

ATO DO Dffi.ETOR-GERAL 
N" 138,DE 1994 

Fixa o valor do Auxílio-AlimentaÇão e dá ou
tras providências. 

O Dirator-Geral do Senado Fedexal, no uso da atribuição 
que lhe foi Conferida pelo art. 2° do Ato da Comissão Diretora n° 
15, de 1994, resolve: 

Art. 1 o O valor do Auxílio-Alimentação é fiXado em 
R$217 .89 (duzentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos). 

GRUPO BRASll..EJRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

Edital 

A Presidência do Gmpo Bxasileiro da União Ioterparlamen
tar, no uso de suas atribuições estatutárias~ ConvOca a Sessão Ple
nária para retinir-se, dia 3 difeirerebOde 1995,das !Oãs 11 horas, 
em sua sede no Anexo I do Senado Federal. 2° andar, paxa a elei-
ção da Comissão Deliberativa. . 

Brasllia, 17 de novembro de 1994.- Senador Ruy Bacelar, 
Presideote. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX-N• 147 . SÁBADO, 26 DE NOVEMBRO DE 1994 BRASÍLIA -DF. 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço-saber quer o Congresso Nàcional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos 

termos do Art. 48, item 28 ·do Regimento Interno, promulgo a seguilite · 

RESOWÇÃO N• 2, DE 1994- CN 

Regula, a títul~ excepcional, a apreciação do Projeto de Lei n• 3, de 1994, - CN. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 • Na apreciação do Pro]etcf de Lei n° 3, de 1994-CN, observar-re-ão as normas estabelecidas nesta Reso

lução e as fixadas pela ResoÍução n° I, de 1991-CN (alterada pela ReSOlução no I, de 1993-CN), qoe com elas não conflita
rem, especialmente o Art. 23 desta 

Parágrnfo Wrico. Não se aplicam ao projeto de lei referido no caput deste artigo as normas estabelecidas nos 
§§ I 0 , 2" e 5D_do Art. lO, no Art. 17 e seus plrigrafos, no inCiSo II do Art.19 e nos§§ 1°,3° e 4° do Art. 22, todos da Reso-
lução no I, de 1991-CN, com aredação dada pela Resolução n° I, de 1993-CN. · 

Art. 2" O Projeto de Lei a que se refere o artigo anteriOr será objeto, no âmbito da Comissão Mista de Planos, 
Orçamento~ Pilblicos e FJ.scãlização, de Parecer do Relator-Gerai do Projeto de Lei Orçamentária Anual, elaborado con
juntameote com os sete RelatoreS-Adjuntos designados pelo Presideote da ComiSsão Mista. 

§ I 0 Someote. poderão ser incorpOradas como propc)stis de alteração do Projeto de Lci Orçameirtár:ia Anual as 
modificações que forem aprovadas pela maioria do colegilldo colistitufdo pelo Relator-Geral e Relatores-Adjuntos. 

§ 2~ Integrará o Parecer do Refaior-Gera!, um adenda com o det3Ihameoto, em otdem.~3bétii:a de autor, das 
emendas aprovadas ou aprovadas parcialmente, com os respectivos valores. . . . 

§ 3" As emendas do Relator-Geral que venham a ser formuladas com vistas ao cumpriDlenlo de suas respoosa-
bilidades serão publicadas como parte do relatório, com indicação do proponeote e dos respectivos fulidamentos. 

Art. 3" A tramitaÇão do projeto referido no Art. I o obedecerá aos seguintes prazos: 
! -are 7 de novembro ~e 1994, publicação e distribuição do avulso das emendas; 
ll- até 8 de novembro' de 1994, designação do Relator-Geral; 
m- are 18 de novembro de 1994, realizaçilo das atividades de suporte à atuaçlk> dos Relatores, inclusive cor

reçllo de erros téJ;nicoS-detectados nas emendas publicadas; 
IV- até 28 de novembro de 1994, para qoe o Relator-Geral conclua as decisões sobre as emendas apresentadas 

e sobre as modificações necesSáriaS ao Projeto de Lei; 
Y- até 2 de' dezembro de 1994, para que o Relator-Geral conclua todas as decisões relativas à compatibiliza-

ção do Projeto de Lei com normas constinicionais e legliis; - . 
VI - até 5 de dezembro de 1994, sistema~~ dtlcisões em relàtórios, sua publiCação e distribuição, e 

apreseotação do Parecer do Relator-Geral, perante a CõmiSsão Mista; · - · 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL V!LEI,A DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SJL VA MAIA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor Executivo . 
. LU!Z AUGUSTODAPAZJÚNIOR 

Diretor Administrativo 
LU!Z CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
R.ORIAN AUGUSTO COUilNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado EeOornl 

ASSINATURAS 
Semestrnl ------- R$ 23,54 

Tiragem: 850 exemplares 

VTI- alé 9 de dezembro de 1 ~4. votação do Parecei do Relator -Geral na Comissão Mista; 
VIII- até 13 de dezembro de 1994, sistematização do Parecer Fmal_sobre o Projeto e as emendas, e encami

nbamento do Parecer Final éonsolidado à Mesa do Congresso Nacional; 
IX- até IS de dezembro de 1994, votação do Projeto de Lei pe1o Plenário do Congresso Nacional. 

Art.. 4" Ficam estabelecidos, em substituição ao parecer preliminar a que se refere o Art. 17 da Resolução n° 1 , 
de 1991-CN, os seguintes parâmetros e normas pam a apreciação do Projeto de Lei n• 3, de 1994-CN, no âmbito da Comis
são Mista, pelo Relator-Geral e R~tores-Adjuntos, inclusive quanto àapreciação das emendas: 

I- quanto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; · 
a) não poderão ser !ealizadas deduções nos subprojetos pelos quais se operacionalizam as transferéncias cons

titucionais a Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e IJ!lS contrapartidas a empréstimos "'ternos e externos; 
b) o limite máximo pam c-ancelamentos nas dotações alocadas no GND 3será de sete por cento da soma das 

dotações alocadas em "Outras Despesas Correntes" (GND 3), observado o que eslabelecem os itens e), g) e h) deste inciso; 
c) o limite_máximo para-cancelliiilentos nas dotações alocadas nos GND 4 (investimentos), 5 (inverSões íinan

ceiras) e 7 (outras despesas de capital), nos subprojetoslsubat\vidades que nominalmente identifiquem Estado, Distrito Fe- -
dera! ou região, será de vinte por cento do valor das dotações alocadas em tais GND nas c-ategorias prograniáticas nessa 
condição, respeitado esse percentual em cada GND e observado o que estabelecem_ as alíneas e, g e h deste inciso; . 

d) o limite de cancelamento nos 'Silbprojetos/subatividades não enquadradas nas alíneas b e c, será de trinta por 
cento das dotações alocadas nos GND 4, S e 7 nas categorias programáticas riessa condição, respeitado es8e percentual em 
cada um dos GND e observado o que estabelecem as alíneas e, g e h deste inciso; 

e) os cancelamentos indicados nas alfneas -b~a d deste inciso poderão ser formados por deduções em alguns 
subprojetoslsubatividad<:S ou pór deduções nà totalidade destes,-condicionado o cancelamento integral de subprojeto ou su
batividade à aprovação deste pelo colegiado a que se refere o Art. 2', § 1 • desta Resolução; 

I) será de quinze por cento o limite de ·cancelamentó nas· <lotações dos subprojetos em andamento, destinados 
tais recursos a complementar as dotações de outros subprojetos em andamento, nos termos do que estabelece o Art. !J da 
Lei n' 8.931, de !994 (L00/9S), não podendo, em nenhum caso, o cancelamento exceder a quarenta porcento do total alo
cado em cada subprojeto ou: incidir sobre parcelas cobertas com fontes externas ou alocadas como contrapartidas nacionais 
a fmanciarnentos; -

g) o remanejamento de dotações que t<lllham como fontes "Recursos Diretamente Arrecadados" (fontes 
!SQ/250 ou ''Recursos de Outras Fontes" (fontes 201 a 299), só podetá ser efetuado no âmbito da própria unidade orçamen
tária; e o de dotações custeaélas com ''ReCursos VmCU:!ados" (fontes Ii 2, Iis, 134, etc.), entre subprojetos que apresentem 
compatibilidade com a vinculação; - · 

h).a utilização das fontes J:21 (Renda da Loteria Instantânea), 122 (Contribuição sobre Concursos de Prognós
ticos), 123 (Cota de Previdéncia), 140 (Contribuições ao PJS-PASEP), !SI (Contribuição Sociál sobre o Lucro das Pessoas 
Jurídicas), !S3 (Contribuiç:ío para a Séguridade Social), IS4 (Contribuição dos Empregadores e dos Trabalítadores pam a 
Seguridade Social) e !56 (Contribuição para o Plano de Séguridade do Servidor), só poderá ocorrer no âmbito do Orça
mento da Seguridade Social, respeitadas as vinculações específicas; 

II- quanto ao OrçamentO de InvestimentO das Estatais: 
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a) no âmbito do OJ:ÇàmentO de Investimento das Estatais as modif"u:ações só poderão ocorrer mediante remane
jamento dos recursos da programação de cada empresa, limitado este a vinte e cinco por cento da progranfução, calculados 
sobre o total remanescente à exclusão dos subprojetos "em andamento" e das contrapartidas a operações de crédito; __ . 

b) a transferência de recursos dos OrÇàmenloS -FIScal e da Seguridade Social -para investimento em empresa 
constante do Orçamento de Investimento das Estatais somente poderá ser eferuada na forma de participação acionãria, sen
do tais recursos destinados, na empresa correspondente, aos fms explicitados na própria emenda; 

m - serão excluídos da programação, para efeito dos cálculos indicados nas allneas b a d, do inciso I supra, as 
trnnsfert!ncias constirucionais, os reciirsos das fontes 154 e 354 alocados no projeto "Concessão e Manutenção de Benefí
cios" do INSS, os recursos identificados como contrapartida a empréstimos e os recursos alocados em inversões financeiras .. 
destínadas à aquisição de garantias para o retmaneiàmerito da dívida externa ("zero cupom bond'~; 

N- caberâ ao Relator-Geral verificar o acatamento às normas da LD0/95, especialmente as fixadas nos arts. 
16 a 19, e às dos arts. 165, § 7° e 212 da Constituição e art.s: 3.5 e 42 do Ato das Disposições Constiruciortais -TransitóriaS, 
bem como a proposição das medidas corretivas que se façam necessârias. 

Art. S' As decisões fmais do Plenãrio da ComisSão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização só 
poderão ser modificadas pelo Plenário do Congresso Nacionai e as deste, sobre o Parecer Fmal e destaques não podet.lo ser 
modificadas, ressalvados os casos de correção de erros formalmente autorizados pelo Presidente do Congresso Nacional, 
ouvido o Relator-Geral, que justificará o seu Parecer. 

Art. 6° A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públiéos e Ftsealização realizarâ audi&lcias ptlblicas com 
membros do Poder Executivo a fnn de obter elementos que permitam o melhor entendimento da programação e o apritno-
ramento do Projeto de Lei Orçamentãria Anual. -- · · 

Art. T Fica assegurado_aos Partidos, cujaS representações não tenham contribuído para a composição do qua-
dro de Relatores-Adjuntos, o direito de indicar observador para acompanhar os trabalhos da Relatorla 

Art. s• Esta Resolução enlra em vigor ria data de sua publicação. 
Art. 9" Revogam-se as disposiçõeS em contráriO. · · 
Senado Federal, 25 de novembro de 1994.- Humberto LuCena, Presidente. 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N". 711, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1994 
QUE "ALTERA DISPOSITJVOS DA LEI N° 4.024, DE 20 DÊ 
DEZ~MBRO DE 1961, E DA LEI 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 
·1968, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

CONGRESSISTAS ' .' .. : EMENDAS NUMEROS 

DEPUTADO JOÃO FAUSTIN0 ................... 049,050,051,052,053,054, 
055,056,083,085,092,093. 

DEPUTADO JOÃO HENRIQUE ................... 008,009,014,018,019,030, 
031,032,033,034,035,059, 
060;070,071 ,072,077 ,078, 
081 ,082,094, 098, I 02,103, 
104,105,108. 

DEPUTADO OSMÂNIO PEREIRA .............. 004,005,015,016,017,038, 
039,040,04!,042,043,044, . 
045,046,047,048,064,066, 
067,075,076,080,087,091' 
096,100,110. 

DEPUTADO PAES LANDIM ...................... ~006,007,012,013,057,058, 
065,068,069,088,097' 101, 
109. 
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DEPUTADO VICTOR FACCIONI... ........... -001,002,003,010,011,020, 
021,022,023,024,025,026, 
027,028,029,036,037,061, 
062,063,073,074,079,084, 
086,089,09.0,095,099, I 01, 
106,107. 

l 

A~RESENTAÇAO OE E~NOAS .. J 
~tA--~.· ~------ PAOPOS1(411• ------------; 

1
221 / 11/ 94 j MEDIDA PROvrsORIA NO 111; de 17/novembro/1$.'94 

.. r~,------- A u r~ A ------~--~- J-;-IIO ....... 'DO•ttwuo- --

, QEPUlADO VICTOR FACCIONI . [:\"=' ~ \f _ q I 

Lf': -.";;:, ... ;-o=~="'="~"~··="=' ;;o~. ;;:'"'="=~TU=·~· .. =-· ;;o;;;."";;;"='"=·=· .. ~·=· =o~";;;';;":-"=·=0=::;""="=":-"'::"::"~~:-.. =~~ 
P ..---AIITitc PWCAU'O IIICI$0 AI.JI(. ~ 

Jn de Ol [__ __j 
TEXTO .. 

Suprima-se no_ Art. I~ da Ml!dida Provisória n" 711. 
de 17 de novembro de 1994, o que se refere ao§ 2° do Art. 8°, da Lei 11° 

4.024/61. 

JUSTIFICATIVA 

o parâgiãfo e "incoiistitucionill, . por ' sêu ,carãtcr 
discriminatôriO: ã"frcintanda a igualdade das pessoa~ previstas n~ ah. 5°. 
inc. I. VIII e XUI da Constituição Fedetal. Além do mais; priva· o· 
Conselho exatamente das pessoas com experiência e viVência em 
educação. 

r~------------·--------.~.-,.l~Sl.IT~R&-----------------------, 
' L,_OO ___ c_.~-=· ·_h:...,::• tb:...r.'• L---i. -=.c"'-'-l """'(\_-='v-="--'=---=--.:...c....:..____JI 

.i 

Novembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO pE EWENOAS 

r;Tl----;--1 ,--------PIIOPOSIÇAO 
!
1
21 / 1~ _ MEDIDA PROVISORIA NO 711, de 21/Hovembro/1994 

l' 

i' 
i 
I 

.I 

IIICI!lO 

TEXTO 
Suprima-se o Art. I' da Medida Provisória n• 711, 

de 17 de novembro de 1994,· no que diz respeito ao § 2', do Art. 8' da 
Lei n' 4 024/61. 

JUSTIFICATIVA 

A exigência para se assumir o cargo dC" 
Conselheiro é discricionária e fere direitos constitucionais. por impedir 
que profissionais. e.."Xerçam suas atívldadcs tipificadas. quando 
acumulando com o retCrido cargo . 

. 

I 
APRESENTAÇÃO DE EWENDAS L 

TEXTO 

Suprima-se no Art. lo da Medjda Provisória -no 
711, de novembro de ! 994, o que diz respeito ao § 2', do Art. 8' da Lei 
n' 4 024/61. 

Sãbado 26 7337 
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JUSTIFICATIVA I 
A exigência para se a.isumir o cargo de J 

Consclhclro é discricionária e fere direitos constitucionai.s, por impedir 
que profissionais, exerçam suas atividades tipificadas, quando 
acumulando com o referido cargo. 

-~--.;···-- -~----..,.-. . 

~. -----------~ • f'l<; 1 • 'l u'L.~, -------------
i"' (.,.._) ~ l: d C\-L..t.·\. ...... ---'f 

l 
APRESENTAÇÃO OE EWENOAS J 
~,.~I _,, ... 
1'nf 1~' MEDIDA PBOVISORIA BD 711, de 21/Hov<Wlro/1994 

r\-,------ a u r o. -----~---......,

1 
Fli .. Plllllll'h.llllo 

. DEPUTADO OSNANIO PEREIRA . _ 

TEXTO 

Suprima-se o Art. 1• da Medida Provisória n• 711, 
de 17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao § 2•, do Art. s• da 
Lei n• 4 024/61. 

JUSTIFICATIVA 

A eXIgencia para se assumir o cargo de 
Conselheiro ê discriciOõârla -e fe~. direitos co~tituciOnais. ,por impedir 
que profissionills, ·exerçam . suâs . atívidadcs. tipificadas; quando 
·acul'nulando com o referido c-ª"go. 

'-----..___.______;· ~' ~____jll_ 
' 

~ as·s~·urua~'\ ~ . 

\" ~- ~ u ~ 

-Novembro de 1994 
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1--fF-0071.:1. 

J 
00005 

APRESENTAÇÃO DE EYENOAS 

,---"'"' ~ ~~ ......... 
\30 1~ r MEDIDA PROVISORIA HO 711, de 17/noveabro/1994 

r

1
-,-------~uTOA ----------~ \• ,..nwuo 

. DEPUTADO OSMANIO PEREIRA _ [_ 

\" 

~TE:XTO 

Suprima-se no Art_ 1° da Medida Provisória n:=- 711, 
de 17 de novembro de 1994, o que se refere ao § r do ArL 8°, da Lei n" 
4~024/6\. 

JUSTIFICA T!V A 

o~ . p3rágiafo é inconstitucional. por seu caráter 
discriminatório, afrontando a igualdade das. pessoas., previstas no art. · SP7 
inc. I. VIII e XIII da Constituição _Federal. Alem do mais. priva o 
ConselhO exatamente das pe~~~~s. com experiêncút e vivê"nCia em 
oducação. ~ • 

.. 

APRESE~T AÇÃO DE EYEND AS 

r,,-------. U TO a ----------,
1 

r;- E .... tu.laiG 

. Dep. PAES LANOIM . [_ 

LIICIIII 

1"EXTO 

Suprima~se no Art. 1° da Medida Provisória 11°· 711, 
de 17 de novembro de 1994, o que se refere ao § 2• do Art. ~. da Lei n• 
4~024/61. 

Sábado 26 7339 

l 
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JUSTIÍ'ICA TIV A . 

O parágrafo é inconstitucional, por seu carátcr 
discrimiDatório, afrontmdo a igualdade das pessoa.; previstas no art. s•, 
inc. I, Vm e X1U da Constituição Federal. Alóm do mais, privo o 
Conselho exatameute das pessoas com experiência e vivCncia em 
educação. 

APRESEMTAÇÃC CE EIIENCAS 

r.-':"-~-~- - ... 
~~ 1,/,.J 1

1 
lllllJM PBOVJ!iOJtrA lcot 711. de 21/lloYtmbro/1994 

r-------~.u til ---------;~· F" •· ~~a I· D•P. PAES LANDU'I . -

TEXTO 
Suprima-se no Art. ~. da Medida Provisória n" 

7ll,·de 17 de novembro de !994, o que diz respeito ao § 1", do Art: · 
48, da Lei n• 4 024/61. 

JUSTIFICATIVA 

O Parágrafo como se apresenta, daria ao Ministro 
da Educaçlo c do Desporto, autoridade disciicionária sobre a 
Universidade, ferindo preceitos constitucionais que estabelece a 
autonomia da Universidade. 

MF"00:0:"' .i.. 1. 

00008 l 
a. 21/~rofl99C I 

... '·· ----------,1 F' ., ... _. .• l" D•putado 3010 HEIRIGUE . _ 

-= ,. 
TEXTO 

. . Suprima-se o Art. 1• da Medida Provisória o• 711, 
de 17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao§ 2", do Art. &"da 
Lei •• 4 024/61. 

I 

Novembro de 1994 
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JUSTIFICATIVA 

. · A ~~i~ência __ P~ ____ se assumir o cargo de 
Conselheiro é discri_cionária e fere direitos_ ~onstitucionais~ por impedir 
que profissionais;- exerçam suas atividades tipificadas, quando 
acumulando com o referido cargo. 

( 
\ / / 

&SSII&TUI.& //_,.,/ 

+-- R'7 ,. 

0000_9 

APRESENTAÇÃO DE EWENDAS J 
r--------.. ~ ------------, 

1 MEDiDA PROVI:S0RIA RQ 711. de 17/novembro/1994 

I 'u t. I 

• Deputado .JOIO HENRIQUE 

c~ma . ,. IKISI '""' :J 
TEXTO 

Suprilria-s<.-no Ar!. 1• da Medida Provisória n• 711, 
de 17 dê npvembro de 1994, o que se refere ao § 2" do Ar!. s•, da Lei 11° 

4.024/61. . 

JUSTIFICATIVA 

O parágrafo é inconstituCional, por seu caráter 
discriminatório, afrontando a ignaldade das pessoa; previstas no an. s•, 
inc. I, VIII e Xill da Constitúiçilo Federal. Além do mais, priva o 
Conselho exatamente das pessoas com experiência e vivência em , 
educação. 

I / 
lSSII&lUt. I/_ I 

r+--- r-r (' 

Sábado 26 7341 
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H:F"007i...i. 

APRESENTAÇÃO--OE- EliENllAS 
] 

,--------PRQIIOSiç.&D ------,------~ 

l MEDIDA PROVISORIA NO 711. dP. 17/nnypmb~n/1994 

r~,-------luTDII _ NO 

~-:::::D~E~P~U=T=A=D=O==V~IC~T~O~R~F~A~CC~IO~N~~~::::::=:~~---~r-~1ª~~~~-f~~~,~~'?~:::dl _ 

' ' i 
; 
~ 
r 

'o-_ s~~~~ 2 O""_:auu;;Y,_, o .... ,,.,, .. o o - • ADIIIU S Sl,aí:TitulfiVO Q,~Jo;AI,. 

PAilÃCQAFO IIII: lSO 

TEXTO-
Substitua-se no Art. I o da Médida Provisória n° 

711, de 17 de novembro de 1994, o que se refere o Art. 8'"·caput" 
• da Lei n' 4.024/61 a expressão: 

'"Conselho Nacional de Educação por Conselho Federal 
de Educação··. 

JUSTIFICATIVA 

Toda a organização-político-administrativa da 
República Brasileira é federativa, bem como o ensino se organiza em 
sistemas estaduais--e federal. Assim, íncabivel um conselho nacion.al de 
educação, unitârio e cetnralizador. pairando acimã aa feder3ção. que 
seria prôprio apenas de regimes unitários. 

L--------------c----------~~ 
r~,-----,-.-\-.--!..-;-· ·'! "" :~"" ----------,~ 
. 1--..../.~ ~- -.... ~.;. u" CL-~- ~ _ 

,.. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS l 
r;--.. m ~ ~aç..ct ----------~-~ 

!~2~ /11 /94 I 1

1 
MEDIDA_ ~R.CJV'I:~~~ NO ,?11, de 21/Novembro/19~~ 

r- P•l;oiLI. ---, r:-=UITICQ PAruCIW'O "" 

J'ol de O:_j L_ _j J '' I ~'"' ~ 
~====-=========TE X TO · _ - -
i1 '" ~Ubsutua-se no Art. 1" da Medida Provisoria n"' l 
I 

711. de 17 de novembro de 1994. o que se refere ao inciso lt do At1:. 
8' da Lei n' 4. 024/61. 

Novembro de 1994 
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II - 12 (doze) conselheiros nomeados pelo Presidez;te J 01 

RepUblica, representantes dos diversos nivcns de ~stabclecimentm; d~ 
ensino e do magistério públicos e privados, de reconhecidos e notórios 
conhecimentos e experiências na ãrea educacional. 

JUSTIFICATIVA 

O COnsêlho - d~ Ed-uc3ç:lo não «! ôr!!•io 
corporativistã sindical ou di: reivíndicação classista. mas col~gios- d~ 
educadores idõneos, competeú.tes e expcri~.:ntcs, requisitos: para inh::cmr 
uma instituição eminentemente têcnica, mio podr.:ndo o_ Prc!sic.ll!nt; Ja 
RepUblica ficar subordinado a -Indicações associativas. 

I 
i 
I 
J 

000.t.z:! 

APRESENTAÇÃO DE EWENOAS 
] 

• Oep. PAES LANDII"' 
~, --------------~•ur~•-

; 

' '· ' 

jl 

TEXTO 

• Substitua-se no Art. 1 o da Medida Provisória n" 
11I, de I7 de novembro de 1994, o que se refere ao Inciso 11, do An. 
s• da Lei n• 4.024/61. 

II • I2 (doze} conselheiros nomeados pelo Presidente da 
República, representantes dos diversos níveis de estabelecimentos di!: 
ensino e do magistério públicos e privados, de reconhecidos e notórios 
conhecimentos e experiências na área educacional. 

JUSTIFICATIVA 

O Conselho de Educação não é órgão 
corporativista sindical ou de reivíndicação classista, mas .Colégios de 
educadores idôneos, competentes e experientes, requísitos para ínregrnr 
uma instituição eminentemente técnica, não pOdendO o Presidente da 
República ficar subordinado a índicações associ3tíVas: -

-'"· 

J~.:····~~-
/: 

Sábado 26 7343 
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HF"007:í-.1. 

000_í3 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS J 
r:-u:-Tl ~ · PAGP0$1Çi.o j:n' U./9:1J_ 1' MEDIDA PROVIs0RXA NO 711. dP 17/nnvPtnbrn/19941 

~~----'---- J, 1,1 T III -------~--~ r;-, •. NOIII'UIIIII 

~ Oep. PAES LANOIM _ [__ 

I DSUii'f!ES~IU 2: ~SUIS!ITUTIYA 3 OIICOIF_l?'•w•_• oloOITIYAI OMSTIIlJitiVOQ.OIIM. 

c '"'" ::-, r"'"' 
1
1Ql de o!-1 L ,g 

TEXTO. 

liCI~ 

Substirua·se no Art. 1" da Medida Provisória n" 
711, de 17 de novembro de 1994, o que se refere o Art. &• .. caput" 
, da Lei n° 4.024/61 a expressão: 

.. Conselho Nacional de Educação por Conselho Federal 
de Educação". ~ 

JUSTIFICATIVA 

Toda a organização-po!írico'administrativa da 
República Brasileira é federativa, bem como ·o ensino se organiza em 

.sistemas ·estaduais e federal. Assim, incabíve1 um conselho nacional de 
educação, unitário e centralizador, pairando acima da federaç.ão, que 
seria próprio apenas de rebrimes unitários. 

HP0071..:1. 

000:1.4 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

TEXTO 
Substitua-se no Art. lo da Medida Provís:ritia 11.., 

711, de 17 de novembro de 1994, o que se refere ao Inciso 11, do A.n. 
g• da Lei n• 4.024161. 

J 



NOvembro de 1994 .-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

II- 12 (doze) conselheiros nomeados pelo Presid~nt~ da 
República. representantes dos diversos níveis de estabelecimentos d.e 
ensino e do magistério públicos e privados. de reconhecidos e notórios 
conhecimentos e experiências na área educacional. 

JUSTIFICATIVA 

_ O _C.QJlSelho_ d~ Educação não é .órgão 
corporativista sindical ou de reivindicação classista. mas .Colégios d!! 
educadores ídôneos .. competentes e experientes, requisitos para. inh:grar 
uma instituiÇão eminentemente têcnica~ não podendo o Presidente da 
República fiCar subordinado a indicações associativas. - J 

- J 

·" 

APRESENTAÇÃO OE EWENOAS 

r:--':" ----;----, """'"' 1E110?t! _1
3 

MEDIDA PROVISORIA NO 711, de 21/Hoveabro/1~ 
r--------------•~IBR 

DEPUTADO OSMAN~O PEREIRA 

~- .... ~ ~ U de 01 

TEXTO 

Substitua-se no An. 1" da Medida Provisória no,) 
711, de 17 de novembro de 1994, o que se refere ao Inciso 11, do.Art. 

· 8' da Lei n' 4.024/61. · 

II - 12 ( do:te) conselheiros nomeados. pelo Presidente da 
República, representantes dos diversOs niveis de estabelecimentos de 
ensino e do magistêrio públicos e privados, de reconhecidos e notórios 
conhecimentos e experiências na área educacional. 

JUSTIFICATIVA 

O · Conseuto de · Educãção ilio- . c: órgjo 
corporativista siildiCãl oti de -reiVindícaçâo classista.. mas -colégios de · 
educadores idõneos, competentes e experientes, requisitos parn integrar 
uma instituição emiriCntemente têcnica, não podendo o Presidente da 
República ficar subordinado a indicações associativas. 

T 
; 

I 
,..\~c.::::~_;;-'~---_ -i*-~'\}l\:':.c::=_-~---_-__ -_-___ ~_ --:--:---__,J 

• - t> 

Sábado 2Ç_7345 
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APRESENTAÇÃO OE EWENOAS 

~ .. ----:----1 I """"'" 1•21 fuf 94 1
1 

MEDIDA PROVXS0R:IA NO 711, de 21/~ov~mbro/1:~ 

,--------· .. -, o t --------~--, E. 110 PlklltwJI:Ul 

I• • REIRA I • DEPUTADO OSM•NIO PE _ 
.-~ 

~--~~~·=· ·2 w~uf-~11111[1~1. -3_ O..uu·F·~··v· ~0-1.011 .... , t_jlo"lll!itnUIII~~ .;J.~ ... 

r,- '"~~·· 1 ra(;fltll J PiüCIU'Il . I IIICis& 1.1.!11(.1. --,

1 ~~de 01.}_ L_ lg _ I ;:::::::::::::::::.:.:=====TEXTO . . . . -
1· Substitua·se no Art. 1° da _M~dida ProviSÓria n., 
I 711, de 17 de novembro de 1994, o que se refere ao Inciso !!, do An. 

:I g• da Lei n• 
4

. ~~2~~6; -(doze) conselheiros nomeados pelo Presidente da 

República. representantes dos diversos níveis d<! t::smbc:l<:cunentos de 
ensino c do maglstêrio públicos e privados .. de reconhecidos e notórios 
conhecimentos e experiências na ârea educacional. 

' 

!! 
[! 

lj 

" 
; 

JUSTIFICATIVA 
O Conselho. de Educação n_ào . ~ Orgão 

corporativiSta sindical ou de reivindicação classista .. mas .cOlégiOs de 
educadores ictõneos, competentes e experientes.- requtsitos -paia integrar 
uma instituição eminentemente técni~ não podendo o- Presidente da 
República ficar subordinado a. indicações associativas. 

APRESENTAÇÃO OE EWENOAS 

~_,_ ='" ' 

l 
l 

...,_. _____ __ 

000:L~7 

r------'---PAOPaslç.lo -----~~==---'---~'--'-, 
3 MEDIDA PROViSÓRIA NO 711. dP ~7/nnv-br""/1994 

·~-------11,1 TOI ----------0 .. • I F ...... , ..... 
_ DEPUTADO OSMANIO PEREIRA _ _ 

TEXTO 
Substitua-se no Art. 1 o da Medida Provisória 11° 

711, de 17 de novembro de 1994, o que se refere o An. g• -caput" -
, da Lei n• 4.024161 a expressão: 

Novembro de 1994 



Novembro de 1994 . DIÁRIO 00 CoNGRESSO NACIONAL (Seçãom 

"Conselho Nacional de Educação por Conselho Federal 
de Educação''. 

JUSTIF!CATIVA 

Toda. a organização-politico-administrativa tia 
ReoUblica Bras1leira ê federativa, bem como o ensino se organiza em 
sisiemas estaduaís e federal. As~im. incabivel um_ conselho nacional de 
educação. unitario e C"entralizador. Pairando ?cima_ da ted~r;tção,_ que 
sena proprio apenas de regimes unitários. 

i·-"iPi:1<0?" ·i. .1. ·-

<.:>00:i..8 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

i 
\ 

J 
~r~~J !3 

MEDIDA PROVISO;:•;O 711, de 21/Hov~r~~l~~4 J 
r~---------------&~T~R 

• Deputado ~0~0 HENRIQUE 

~ .. , ... ~ 
~de 01 

IICISI 

TEXTO 

Substitua-se no Art. I" da Medida Provisória n• 
711, de 17 de novembro de 1994, o que se refere ao Inciso II, do Art, 
s• da Lei n• 4.024/6L 

II- 12 (doze) conselheiros nomeados pelo Presidente da 
República, representantes dos diversos níveis de estabelecimentos de 
ensino e do magistério públicos e privados, de reconhecidos e notórios 
conhecimentos e experiências na área educacional. 

JUSTIFICATIVA 

O Conselho de Educação não é órgão 
corporativista sindical ou de reivindicação classista~ mas .colégios de 
educadores idôneos. competentes e experientes. requisitos parã. integrar 
uma instituição eminentemente técnic~ não podendo o Presidente da 
RepUblica fiéai ·subordinado a indicações associativas. 

/ 
r-, -----·•" "•" .. --1-r.\.----j/--riJT-,--,, ,(,,L----,1 

' ,'• 

sábado:U> 7347 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

' & 11 tI I 
:D!put.ada .JOIO HENRIQUE 

1 o~l'H a Ii]u$1/lUTIVi' o..;lf"IC&IIW. .. Oaatll~~ OusftiUIII\OOQ.olül. 

•.t.M~:uF• IICJSI "'"' :J 

.. 

TEXTO 
SubstiruaMse no An. 1° da Medida Provisória n° 

711. de 17 de novembro de 1994. o que se refere o Art. 8" "capuC 
• da Lei o• 4.024161 a expressão: 

"Conselho Nacional de Educação Jl!lr Conselho Federal 
de Educação". 

JUSTIFICATIVA 

Toda a organização-politico-administrativa da 
República Brasileira é federativa. bem como ·o ensino se organiza em 
sistemas estaduais e federal. Assim. incabível um conselho nacional de 
educação. unitáiio e centralizador. pairando acima da federação. que 
seria próprio apenas de regimes unitários. 

1 
. 

, / ,,,,,,,,,, ~ ~!' 

00(;;)2::0 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
'I"---;---] I """'"' -------
1'21 /1J./?4j' MEDIDA P~VYSORIA NO 711, de 21/Roveoobro/199~ 

l ' o-""' ' o"""""" ' o-"'""" . o .. , ... o""'"'""w ~-

Novembro de 1994 

I 

r---.~~~.d~~==llrr.--:.==:~~ .. ;:::::IT=~·~·w~·c~•;•FO~==~==::.~;.,;~~~~~~;::=~:d I b1 :re Dl.J L """ -::J 
:=:=:=::::::....:::=:=:: TE X T:CO:i'·=!::=::=:==::~== 

1

1' l' . Dê-se ao Art. I • da Medida Provisória n• 711. de 
17 de novembro de 1994. no que diz respeito ao lnciso II, do Art. 9"".., 
da Lei n• 4 .024t61. a sel,'t!Ínte redação: 



Novembro de 1994 _ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

II - Decidir mediante parecer que comprove a 
necessidade social e as condições didâticos-pedagógicas? -·-sobre o 
funcionamento de cursos· em estabelecíiil.entos- isolados de Ensino 
Superior. 

JUST!F!CATIV A 

Não se pode deixar ao arbítrio do Ministro de 
Estado da Educação e do Desporto, a e.xclusiva competência de 
decisão, quando existe úm colegiado maior que C o C.N.E. que 
representa a sociedade a traves dos diversos set."ffientos- e sistemas de 
ensino. 

0002:1._ 

APRESENTAÇÃO DE EWENOAS J 

~l 1:0:L:':~~:'":o:LJ==--=l·=="'="="'=.,_:·.,::::--~ :;l~O J """ =c:_~· ~ 
- . . '4 

i' 
\ 
I 

Dê-se ao Art. 1° da Medida Provisória 11° 711, de 
17' de novembro de 1994, no que diz respeito ao Art. 6• da Lei n' 4 
024/61, a seguinte redação: 

Art. 6' • O Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto, exercerá as atribuições do Poder Público Federal e!ll matéria 
de educação, inerente às atividades tipificadas do Conselh~ Nactonal 
de Educação. 

JUSTIFICATIVA 
Não se justifjca que as decisões em_anadas do 

C.N.E., venham a estar sujeitas à apreciação do Ministro da Educação 
e do Desporto. O fato toma o C.N.E. mero órgão de Assessoria. 

L---~--....,.--~-.------····- -+----

Sãbado 26 7349 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS J 

fb; ~=~~l~ c~TiCO ___ ] '~_~O~ I.CI~ J ~:~ =:J 
___ ·-TEXTo·::~:::====~====<=~ 

Dê-se ao Art. I da Medida Provisória n• 71 f. de 

'" 

I. 
I 

17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Inciso lll, do Art. 9°, 
da Lei n° 4.024/61, a se,b>uinte redaçào: 

UI ~ Decidir sobre a autorização e/ou reconhecimento de 
Universidade~ mediante a aprovação de seu Estatuto e Regimento 
Geral~ dos cursos em estabelecimentos isolados de Ensino Superior? 
depois de um prazo rC&'Uiar de funcionamento de um mininlo dC 02 
(dois) anos. -

JUST!FICATIV A 
Não se pode deixar ao arbitrio do Ministro de 

Estado da Educação· e do Desporto, a exclusiva competência de 
decisão quando -existe ur:n colegiado maior que é o C.N.E., que 
representa a sociedade atraves dos diversos segmentos e sistemas de 
ensino. 

APRESENTAÇÃO DE EYENOAS l 
,------ ......... ------------, 

1 MEDIDA PROVIS0Rl:A RO 711 .. dP 17/nnv,.mbrt"to(l994 

t. U T lldl ------------,, J:- 110. ""*TUIIIIO 

QEPUTAOD VICTOR FACCIONI _ L:Jo;s_ {G? -9 

TEXTO 
Dêose ao Art. t• da Medida ProVIsória n• 711, d• 

17 de novembro de 1994, nO -qUe-diz respeito ao Inciso IJ, do Art. 9'\ _ 
da Lei n• 4 024/61, a seguinte redaç~o: 

Novembro de 1994 



Novembro.de 1994 ... DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Il - Decidir mediante p:1recer que comprove a 
necessidade social e as contições didáticos-pedagôgicas sobre o 
funCionamento de cursos em estabelecimentOs iSolados d~ Ensino 
Superior. 

JUSTlFlCATIV A 

Não se pode deixar ao arbítrio do Ministro- de 
Estado da Educação e do Despono, a exclusiva comp~tência de 
decisão, quando existe um colegiado maior que é o C.N.E .. ··que __ _ 
representa a sociedade através dos diversos- segmentos e ·sistemas de 
~nsino. 

' ' r-------------~------~~,A111MATUl4--~--------------------~ 

" 

I· 
' 

i. 

··--· I 

APRESENTAÇÃO OE EWENOAS 

A U T G lt 

DEPUTADO VICTOR FACCIONI 

TEXTO 

• Dê-se ao Art. I, da Medida Provisória n" 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao § 2", do art. 9" da Lei 
4.024/61, a se-!:,'Uiõte redação: _ 

J 

§ - 2° -- Cabe ao C.N.E.~ interpretar, na esfera 
Administrativa, as disposições das Leis que fixem diretrizes e bases da 
Educação Nacional. ressalvada a competência dos Sistemas Estaduãis _ ~ 
de Ensino e da Advocacia Geral da União. 

JUSTIFICATIVA 

Há necessidade de se determinar a quem compete 
interpretar as Leis. Naturalmente que esta- compet~ncia deve ser do 
C. N E., e não dp Mimstro da Educação e do Desporto. 

Sábado 26 7351 
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r 
' 

APRESENTAÇÃO DE EWENÕAS L 

r-----DA''-, I PIIGI'aS.JC.I.II de 17/novembro/1994 I '21/11/ 94 I ' MEDIDA PROVISORIA HQ 711, 

lUIOI ------------,~ r;-'.0 I'IIOIITVdiO ---

DEPUTADO V.IC"(OR fACCIONI L 1 s -tq- 9 

TEXTO 
Dê~se ao Art: I., da Medida Provisória t1° 711. d~ 

17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Are 7•_ da Lei n• 4 
024/61. a. seguín-te redação: 

Art. 7• - Ao mtmsteno da Educação e do Desporto, 
incumbe velar pela observância das Leis da Educação e pelo conjuuto 
das decisões do Coilselho Nacional de Educação. 

JUSTIFICATIVA 

Não hâ justificativa plausível para alterar os 
procedimentos vigentes. --

--'----:-'--~~-:-. -- A~- s ~-t l TU I a-------------
j to ~ . . , 1 , 

<:..,/ Lv-11-c q ,1_ -~ 
HP007::tí 

00026 l 
J 

r------~· - P~!Ç/.o -:::::-:-":-::::--'---:--;:-::-::-,--, 
1 MEDIDA PROVJ:S0RIA RO 711,. de 17/noveabro/1994 

r~,-----.-. 0-.E-P_U_J_A_D_O •;;~;0-R_FA_C_C_I_O_N_I _____ _,,. [,;;-;:~-----, 

I o~::;~ 2 O:.r..TIIUUVl 3 0-·f_l_~nn ._-olllltiVlt DSUISTITIIIIIIIIOCI.~ 
........ III: ISO "'"' 

TEXTO 

Dê-se ao Art. J• da Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao§ J•, do art. s• da Lei 
n° 4024/61. a seguinte redação: 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) 

§ 1 o ~ De dois em dois anos cessarâ o mandato de metade 
dos Membros do Conselho e ao ser constituido, i2 (doie) C_Onselheiros 
terão mandato de 04 <quatro) anos e os demais terão mandato de 02 
(dois) anos. 

JUSTIFICA T!V A 

É fundamental que para a continuidade dos 
trabalhos a substituição total criaria problemils. 0~ t0nna proposta. a 
emenda_ evitarei -o problema. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

l l'AllPQSIÇ.IO ------------~ 

MEDIDA PRO~SÓRlA NO 711, de 17/novembro/1994 

r~---------,ura• -----------~ . I r.- ~.:. -:;"'"' .. 
, OtPUTADO VICTOR EACCIOMI _ [_\,::) fq -9 

r:- .. , ... :l Rde 01 

'*" 00 M. ,. ~ "''"' '"- •• "'· '". 1 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao § 1 o, do Art. 9". da L~ i 
n~ .t 024/61, a seguinte redação: 

§ 1 o - As decisões e propostas do Conselho Nacional de 
Educação, somente se tomarJ:o eti!tivas, apô:s: a homolog;.lçào pdo 
Ministro de Estado da Educação e do Desporto que poderá detennlnar 

o reexame da matéria. 

JUSTIFICATIVA 

Não s~ pode deixar ao arbítrio do Ministro de 
Estado da Educação e do Desporto. a e.xclusiva competência de 
dt!cisão, quando existe um coiegi<ldo m~ior que é o C.N.E., .que 
ret)resenta a sociedade através dos diversos segmentos- e sistemas de 

ensino. 

J'S.S I ai TUII A 

.. CC~·) 

Sábado 26 7353 
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00 .. oé:..a 
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 

,--------PAMOSIÇ.IoO 
3 MEDIDA PROVISORIA NO 711, de 17/novembro/1994 

r
1

,------- • u r a R ---------~~ f 110. NOIITUtollll -----, 

. DEPUTADO VICTOR FACCIDNI ~,:51(/ . Gf 

l 
fo:""~~ nde 01 

.......... IICISO 

I 

[" 

TEXTO 

Dê-se ao art. lu da Mediàa Provisória tf 711. d~ 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao § 3° do an. 8° da Lei 
n° 4024/61, do 20 de dezembro de l96l,_a seguinte roda.ão: 

§. 3° - O Presidente_ do Conselho Nacional de Educação 
serli escolhido pelo Colegiada, para wn mandato de 02 (dois) anos: 

JUSTIFlCATlV A 

A indicação_ do Presidente- do Con:>c.:lho Nacional 
de: EducaçãO- ou de qualquer colegiado deve ser de co_mpctência do. 
próprio Col1S'el1io. n;JO se'justíficando a sua nomeação pelo Presidt::lltt:: 
da Rep-ública. • 

!~-~- .. 
... ~' ~ .--, 

APRESENTAÇÃO-CE EMENDAS l 
c:-';'" --;--T I """''"' 
1 
~~ I 10?.cj _ , MEDIDA PROVISOJUA NO 711, de 21/Novembro/1994 

r--------4ufOR 

I 

t_ --:;;;:, :-D-='="1~-·-~·"='=':;;0;;,:,:"':"="="'="~'=':-;;;0;;;:""';;-":"'=-'="=' ;::·:0::=;;";;";;;"-:':':0:::::;""'="="'-:":::":'~:-...... :-=::! 
~ ~ICI!o& =' r-lATICF.I 'r.JW:IUfD IIICISU M.III(A ----, 

~de o~ 1• ] I _j 

Í Dê-se a~:.xl~: Medida Provisória n" 711, de 
17 ~e novem~m de 19~4, no que diz respeito ao Art. 7". da Lc:!i -l 
o-~~;61, a segmnte redaçao: -

Novembro de 1994 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSQ NACJQNAL (Seção II) 

An. 7• - Ao ministério da Educação e dq Despono, 
incumbe velar pela observância das Leis da Educação e pdo conjunto 
das decisões do Conselho ~~<a.cional de Educação. 

JUST!FlCATIV A 

N<1o hú ju~liticativa ___ plausiv~l pura alterar os 
procedimentos vigentes. 

~ - - -- -

HP00"7-1..1.. 

l 
00030 

APRESENTAÇÃO OE EWENOAS J 
[h}~lE !1 MEDIDA PROVISO~~~~ 711, de 2~/Novembro/19~ 

I 
~ u I~ ~ 

~Deputado JOftO HENRIQUE 

F ''"" =:1 hl de Ol III 

Dê-se ao An. I da Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Inciso III, do An. 9•, 
da Lei n• 4.024/61, a seguinte redação: 

Ill - Decidir sobre a aUtorização e/ou reconhecimento de 
Universidade. mediante a ·aprovação de seu Estatuto e Regimento 
Geral, dos cursos em estabeleCúnentos isolados de Ensino Superior~ 
depois de um prazo regular de funcionamento de um mínimo de 02 
(dois) anos. 

JUSTIFICATIVA 

Não se pode deixar ao arbítrio do Ministro de 
Estado da Educação e do Despono, a exclusiva competência de 
decisão ~quando existe-um colegiado maior que é o C.N.E.~ que 
representa a sociedade atravês dos diversos segmentos e sistemas de 
ensino. 

~ 

r---1,. --.... .. , .. -+-t-/b.rl---.?,1--.1 -----
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APRESENTAÇÃO OE ENENOAS 1 
r--------··"------------, 
3 MEDIDA PROV1s0RIA NO 711. d_. 17/nnv-b"""/1994 

& !,1 14- ----------,-1 r;- ....... T\11110 

JOiO HENRIQUE . [_ 

I . ..._. ~ 
II 

IICIW 

TEXTO 

Dê-se ao Art. I' da Medida Provisória n' 711, ·de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Inciso II, do Art. 9', 
da Lei n' 4 024161, a seguinte redação: 

IJ - Decidir mediante parecer que CDIJ!prove a 
necessidade soe ia! e as condições didáticos-pedagógicas sobre o 
funcionamento de cursos em estabelecimentos isolados de Ensino 
Superior. 

JUSTIFICATIVA 
Não se pode deixar ao arbítrio do Ministro de 

Estado da Educação e do Desporto, a exclusiva competência de 
decisão, quando existe -um colegiado maior que é o C.N.E .• que 
representa a sociedade atravé:s dos diversos segmentos e sistemas de 
ensino. 

" 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

~.il.i~ ~IÇUI 
~~ 11/94j 3 MEDIDA PROVISOIUA NO 711, de 17/novembro/1994 

r

1
,------- & u r o t ---------~-~ fs., ,..,.,u.a111 

. Dopytado JOlO HENRIQUE . [_ 

J· 

I 

CA&iTIOJ 
• 90 

TEXTO 

Dê-se ao-Art. I o da Medidt Provisória n° 711, de 
17 de noveii'bro de 1994, no que diz respeito ao § t·;· do art. 9• da Lei 
4.024/61, a seguinte redaçãoc 
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I" 

§ 2' - Cabe ao C.N.E:, · inlerpretar, na esfera 
Administrativa. aS disposições das Leis que fixem diretrizes e bases da 
Educação Nacional, ressalvada a competência dos Sistemas Estaduais 
de EnSirio e da Advocacia Geral da União. 

JUSTIFICATIVA 

Há necessidade de se detenninar a quem compete 
interpretar as Leis. Naturalmente que esta competência deve ser do 
C.N E., e não do Ministro da Educação e do Desporto. 

APRESENTAÇÃO DE EWENOAS J 
[1217'~~ 1

1 
MEDIDA PROVIS0;:

1
;0 711. de 21/Novem.bro/1~ 

I 
•utoa 

• Oap,utado .JOlD HENRIQUE 

l~::l:d:,::•:~O:l:~::~:r==:::ü:t:::•::::~~·~·P·~n~·rro~~=====;=~=,~=====-~=--~-·~-·~~ 
r TEXTO-

. • 
~ 
;; 

Dê-.;e ao V!. l' da Medida Provisória n' 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Inciso II, do Art. 9', 
da Lei n' 4.024/61, a seguinte redação: 

II - Decidir mediante parecer que comprove a 
necessidade social e as condições didáticos-pedagógicas, sobre o 
funcionamento de cursos em estabelecimentos isolados de Ensino 
Superior. 

. JUST!FICATIV A 

Não se pode deixar ao arbítrio do Ministro de 
Estado da Educação e do Despono~ a exclusiva competência de 
decisão?. quando existe um colegiado maior que é o C.N .E. que 
representa a sociedade através dos ~ivcrsos ·segmentos e siStemas de 
ensino. 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

r;~·~F~l'T9"4] \)_MEDIDA PROVIso:~~~o 111. ae 21/Novembr~/1~ 

~~ Deputado 30ÃO·-~~;_I~----~- [~=~·=-~~ 
l ! o-~~l.:.:;•~• 2 o~lll:lo!!l_~;,n ) I!]Ofltl!f!CIIIV4 • o·~!IIVI' Osua~rn~ITII<\: i:l.ll<o~, 

Dê-se ao Art. 1o da Medida Provisória n° 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Art. 6° da Lei D0 4 
024/61, a seguinte redação: 

Art. 6" - O Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto~ exercerá as atribuições do Poder Público Federal et!l matCria 
de educação, inerente às atividades tipificadas do Conselho Nacional 
de Educação. 

JUSTIFICATIVA _j 
Não _se justifiCa qüe as decisões em.anadas do 

C.N.E., venham a J'Star sujeitas à apreciação do Ministro da Educação ... ~-

''""'-'0"--·.~~~ .. :~JE]t; I 

APRESENTAÇÃO OE ENENOAS I l 
~------- P!I01'0~1Ç4C --------------, 
3MEDIDA PROVISO~A NO 711. de 17/novembro/1994 

I 
& u J o. 

4 
Deputado JOÃO i1ENRIQUE 

r;-- PJ,I;UI& I -r;-üo9T:tD 
1nae o1 1 L__ .. 

TEXTO 

Dê-se ao Art. 1 o da Medida_ Provisórfa n° 711, de 
I 7 de noverríbro de_J994, no que diz respeito ao§ 1', do Art. 9', da Lei 
n' 4 J24/61, a seguinteredação: 
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§ J•- As decisões e propostas do Conselho Nacional de 
Educação, somente se tomarão efetivas. após a homologação pelo 
Ministro de Estado da Educação e do Desporto que poderá detenninar 
o reexame da matéria. 

JUSTIFICATIVA 

Não se pode deixar ao arbítrio do Ministro d!! 
Estado da Educação e do Desporto, a exclusiva competência de 
decisão, quando existe um colegiado maior que e o C.N.E., que -
representa a sociedade através dos diversos segmentos e sistemas de 
ensino . 

l 
APRESENTAÇÃO DE EIIENDAS -

I 
cj 

:---bl1 ~ PIIOIIOSltlD ---------,.---~ 

\221/11 J 94 I 11 MEDIDA PROVISORIA NO 711, de 17/novemb~o/1994 

I 
1Ullll 

' üe PuTAºº yi eroQ, Ell e.cj.c;Nt 

~ "'"' ~ 31 de 02 
TEXTO 

Dê~se ao Art. 1 o da Medida Provisória n° 71 l ~ di! 
17 de novembro de 1994. no que· diz respeito ao Art. go. da Lei n,., 

· 4.024/61, a seb'l!Ínte redação:. 

Art. &• - O Conselho Federal de Educação é 
composto de 24 (vjnte e quatro) Conselheiros. nomeados pelo 
Presidente·da República, após apreciação dos indicados jlela Comissão 
de Educação do Senado Federal, para mandato de 04 (quatro) anos, 
pennitida uma recondução, escolhidos dentre brasileiros ~ reput.u,~fio 
ilibada e de notável saber e experiência em matéria de Educação, 
levando-se em consideração de neles serem devidamente representados 
as diversas regiões do Pais. os diversos níveis e modalidades de ensino 
e magisterio Oficial e Particular. 

JUSTIFICATIVA 

O Conselho Federal de Educação i: um colegiado 
que representa a sociedade brasileira e não o Ministério. Desta fOrma á 
composição do C.F.E. deve ser de nomeação do Presidente da 
República, após a apreciação pela Comissão de Educação do Senado 
Federal. 

I 
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Não se justifica a composição corporatiVa de um 

co(egiado que deve estar acima de interesses de b'Illpos~ partidos 
politicos, grupos de pressão, corporação de profissões ou facções 
diversas O C.F.E. deve estar subordinado ao MEC, embora faça parte 
da estrutura educacionaL 

Por outro lado nã_o se justifica · impedir a 
recondução de Conselheiros que podem estar desenvolvendo trabalhos 
re!e,-antes. A fon-na de nOmeação prevista~ _cria nma cc
responsabilidade entre o Poder Legislativo, moderador e representatuc! 
da sociedade e o Pode.r ExecutivO. 

APRESENTAÇAO OE EMENDAS l 0003.7 

l· OEPuTfiD:J u:·'Ji;li Ffi~D-;i;Q _· 

I'-

I' 
' ! 

' 0- -············ ,_ox ._ .•. ,,,~,,,,,, o ~ . o-- -·o· . --- ---. L~_.... 3- ....UIII(&IIVI • UJ~II~I I ÇUII:fiJUHI~ ~., .... 

__ r:::., __ I. 
lllt'ISO 

TE:XTO 

Dê-se ao Ar!. 1• da Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1994, no_que se refere ao Art. g• e seus parágrafos, 
-inCiSos· ê alíneas. a seguinte redação: 

Art. 8" - O Conselho Nacional de Educação é composto 
de 30 Consélheiros, nomeados pelo Presidente ·da República para Um 
mandato de cinco anos? permitida uma recondução imediata, escolhidos 
dentre brasileiros de reputação ilibada e de notâvel saber e experiência, 
em matéria de educação, observado o seguinte: 

I - 18 (dezoit<>) conselheiro,Cescolhidos pelo Presi<lente da 
República, mediante indicaÇão do Ministro do Estado da Ed;:.cação e 
do Desporto, levando em consídeiação a representativii)ade das 
diversas regiões do País, bem como a proporcionalidade dC'ot. Estados 
com maior densidade eçi~cacional, considerando~se ainda o.-r- diversos 
niveis e modaliaades do ensino oficial e particular. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 

!I - 12 (doze) conselheiros indicados ao Ministro de Estado a• 
Educação e do Desporto, em listas triplices, para cada vaga, por 
entidades organizadas, vinculadas à àrea educacional, obedecendo os 
seguinteS critérios: 

a - 6 (seis) c()nselheiros indicados por entidade que 
congrebrue dirigentés das instituições de ensino superior, sendo três das 
instituições públicas e três das instituições paiiicular.S; 

b) 4 (quatro) conselheiros indicados pelo FÓrum 
Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação. sendo dois de 
instituições pUblicas e dois de instituições paniculare-S~ -

c) 1 (um) conselheiro indicado por entidade que 
congregue pesquisadores e cientistas das diferentes ãreas do 
conhecimento; 

d) (um) conselheiro indicado por entidade nacional 
que congreJ:,rue universsdades particulares. 

§ li) Ao ser instituido o Conselho. os membros mdicado_s no 
inciso 1 terão m;;mdato de cinco_ anos e os indicados no incjso II te.""fro 
mandato de três anos. 

§ 2° Considerarwse-à vago~ por renúncia tá.cita, o cargo do 
Conselheiro que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou' 
a seis reuniões do Colegíado. salvo tnotivo justificado e aceito pelo 
Plen:irio do Conselho. 

§ 3° Havendo vacância. o substituto serâ nomeado para 
completar o mandato do substituído. 

§ 4 o As funções do Co~selheiro são -considet-3:âas de relevante 
interesse público e o seu exercicio tem prioridade sobre o de quaisquer 
outros cargos pUblicas de quC Sejam titulares os Conselheiros. que 
terão direito a transpone, diârias e hospedagem. quando convocados. e 
á cédula de presença, cujo valor será tixado por Portaria Ministerial, 
mediante proposta do Prestdente do Conselho Nacional de Educação. 

JUSTIFICATIVA 

O texto original-do artigo 8" da Medida Provisória 
711/94 apresenta vícios corporativistas e preconceituosos que não 
podem figurar numa Lei de Díretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Para que seja feita uma correção em tais vicias, 
oferecemos esta emenda. mais equilibrada e coerente com uma Lei 
educacional. . . . . 

O níiíriero de conselheiros pode Púfeitaffienté. ser 
aumentado para trinta, a fim de atender os vários -segmentos que 
poderão ser cor:-'o:mplados pelo Presidente da RepUblica .. Não é 
recomendável que numa Lei haja especificação de alguns segmentos 
corporativistas em detrimento de outros _setores representatiVos. Para 
que não se cometa injustiça, ficará por ·conta do Presidente da 
República a nomeação dos segmentos que jul~ importantes para 
auxiliá-lo no trabalho e desenvolvimento da educação nacional, 
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Para que o ·coüselho lenha o papel moderador e 
independente de pressões. .! importante que o mandato dos 
Coi1selheiros seja de cinco anos, ultrapassando, ·assün, o mãndato de 
membros do Legislativo e do Executivo. 

Alem disso, a pennis.sào . para que haja urna 
recondução imediata ao final de um mandato, tem a sabedoria de 
aproveitar a experiência-daqueles que muito tem ainda para oferecer 
como ·contribuição ã educação brasileira. evitando--se uma rotatividade 

. desnecessária e prejudicial. 

,--------------:·· S SI • t. T ~ ~ • \-
0 
'-------'----------, 

'---"--------~-/--~--~~1~~-~~~~-~r~~~~~-~~-~-·~_-_j .. 
~-I 

\= 

CONGRESSO NACIONAL 

APRESENTAÇÃO~DE EWENOAS l 
§'ii}94] I· MEDiDA PROVXSO~~ 711• de 17/nove.br<>/1994 

r,,-------. u r o 11 ----------,\ f• c. POTIMIIII 

. DEPUTADO OSNANIO PEREIRA . __ 

r,- .. , ... ""1 r""" 
J'n de Olj L 1CI 

........ 
t• I 

ICIII .. .... 

Dê·se ao Art. [0 da Medida PrOVisôda· rio"1i l. -de' 
17 de novembro de \994, no que diz respeito ao § 1", do ari. 8" da I:.ei 
~· 4024i6l, a seguinte redação: 

§ l" - De dois cm dois anos ccssarà o mandato de metade 
dos Membros do Conselho c ao ser constituído, 12 (doze) Conscllieiros 

- terào mandato de 04 (quatro) anos c os demais tcrào mandato de 02· 
(dois) anos. 

JUSTJFICATIV A 

É fundamental que para a continuidade dos 
trabalhos a substituição total criaria problemas. Da fofma ·proposta, a · 
emenda evitará o problema. 

\ 
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APRESENTAÇÃO DE ~~ENDAS 

l 
J 

,--------·····""' ----------
1 MEDIDA pROVYSÕ!UA RO 711, de 21/Novembro/1194 

AUTOI -----------,~ r;-.S 110 PIO•TUUI:--~. 
DEPUTADO OSMANIO PEREIRA _ [__ . ___j 

TEXTO 
Dê-se ao Art. 1° da Medida Provisória n° 7ll , d~ 

17 de novembro de 1994, no que diz respeito ~o Art. 7', da Lei 4 
024161, a seguinte redação: 

Art. 7' - Ao mmisteno da Educação e do Desporto, 
incumbe velar pela observãncii ..das Leis da Educação e pelo conjuntO 
das decisões do Conselho Nacional de ·Educação. · 

JUSTIFICATIVA. 

Não há justlfic3~v3. -plausível para aiterp.~ os 

procedimentos v{gentes. . 

L-----------~~~~·--~c---~--~--~~ 
~ n ,} \.' .·;,". -tr--~-__:_---., 

---ls ....... ·~ ~ \t '"\4--: -~ I" 
' i 
I 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS _j 

,..-------- PROI'QiJÇall -----------~~ 
1 MEDIDA PROVISÓRIA NO 71L diP 17/nt"'VP"'brn/1994 

r~-------,uroR --~~------~ 
' DEPUTADO OSMANIO PEREIRA I f !10. l'lhi•ILLUUO 

'. TEXTO 

Dê-se ao Art.l' da Medida Provisória n' 711, de 
17 de novembro de !994, no que diz respeito ao Inciso 11, do Art. 9'. 
da Lei n' 4 02416!, a seguinte redação: 
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II. - Decidir mediante parecer que comprove a 

necessidade social e as condições didâticos-pedagógicas sobre o 
funcionarriento de cursos em estabelecimentos isolados de Eusltlo 
Superior. 

JUSTIFICATIVA 

Não se pode deiXai ao arhitrio da Ministro dê_ 
Estado da Educação e do Desporto. -a exclusiva compe[ência d.e 
decisão. quando existe um cole~:,J]ado maior que e o C.N.E .. qu.: 
representa a sociedade auavés dos diyersos se~'ln~mos 'c ~i~t~!_nits .d~_ 
l!nsmo. 

---------'':-. --·- ~:n d.\\: u 

" ---.. - -~ j\~ 

APRESENTÁ~i'O DE EIIENOÁS 

Novembro de !994 

r:::-":" :--;-:-:-, I """''"' -::-:--:---:--...,-----, )'21./ 11/94)' lllmiDA PROVISOIUA "" 711, de 17/~/1994 I. 

" 

:&-11 Ta • -----------,~ r;-, ... ,_lllliiiiG 

OEPUTAOO.·OSMANIO· PEREIRA· . l: 
, D su"us.v. z O ~ruu''" z r:lx .. ,,, •• ,,,. , O O . L!!~ - MIITIW. ' IUCIINIHIM CL~ 

"'"' =:J 
TEXTO 

Dê-se ao Art. 1• da· Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao§ 2•, do art. 9" da Lei 
4.024/61, a seguinte redação: 

, , § 2" - Cabe ao C.N.E.. interpretar, na esfera 
Administrativa, as disposições das Leis que fixem diretnzes e bases da 
Educação Nacional, ressalvada a competência dos Sistemas Estaduais 
de Ensino e da Advocacia Geral da União. 

JUST!FlCATIV A 

Há necessidade de se determinar a quem compete 
interpretar as Leis. Naturabnente que esta competência· deve ser do 
C.N .E., e não do Ministro da Educação e do Despono. 
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APRESENTAÇÃO·OE EUENOAS \ 

HP007::l.:l. 

0004E! 

TEXTO 

Dê-se ao Art. t• da Medida Provisória n• 711, de 
17 de nowmbro de 1994, no que diz respeito ao Art. 6' da Lei n• 4 
024/61, a seguinte ti:dação: · 

Art. 6' - O MiniSiro de Estado da Educaçlo e do 
Desporto, exercerâ as ·atnbuições do Poder Público Federal em matéria 
de educação, inerente às atividades tipificadas do Conselho Nacional 
de Educaçlo. 

JUSTIFICATIVA 
Nilo se justifica que· as decisões emanadas do 

C.N.E., venham a estar sujeitas à apreciação d<i Ministro da Educação 
e do Desporto. O fato torna o C.N.E. mero órgão de Assessoria. 

00043 

APRESENTAÇÃO DE EIIENDAS---· 

Ir,-------. v r • • --------~, :S •. ,..NAIU, 
. DEPUTADO OSMANIO PEREIRA . [_ 

TEXTO 

Dê-se ao Art. I da Medida Provisória n' 711, de 
I 7 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Inciso III, do Art. 9", 
da Lei n' 4.024/61, a seguinte redação: 
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III - Decidir sobre a autorização elou reconliecimento de 
Universidade, mediante a aprovação de seu Estatuto e Regimento 
Geral, dos cursos em estabelecimentos isolados de Ensi11o Superior. 
depois de um prazo regular de funcionamento de um minimo <iii 02 

(dois) 3110S. 

JUSTIFICATIVA 

Não se pode deixar ao arbítrio ·do Ministro · d~ 
Estado da Educação e do Desporto, a exclusiva competência de 
decisão quando existe um colegiado maior qu~· ·e· 9., C.N.E:, que 
representa a sociedade através dos diversos segmentos e sistemas d~ 
ensino. 

APRESE~TAÇÃO DE EMENDAS 

DEPUTADO OSMaNIO PEREIRA 

I D:llKIEZIVl 2 o~'llUIIV& 3 __ ~dlf'LUII~ .--Q .... iriVll o~tiMlii'GQ.OIUI,. 

r;:- P&GIII& :-1 r'',"· 1h de 01 I[_ 
.......... IICIII 

TEXTO 

Dê-se ao Art. I' da Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Inciso II, do Art. 9', 
da Lei n' 4.024/61, a seguinte redação: 

n . Decidir medi311te parecer . que comprove a 
necessidade social e as condições didáticos-pedagógicas, sobre o 
funcionamento de cursos em estabelecimentos isolados de Ensino 

Superior. 
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JUSTIFICATIVA 

Não se pode deixar ao arbitrio do Ministro de 
Estado da Educação e do Desporto~ a exclusiva competência de 
decisão. quando --existe um_ colegtado ma1or que é o C.N.E~ -'que 
represcnra a sociedade através dos diversos segmentos e sistemas de 

I 
! 

I 
'r \ ______ j 
... ~ .. ~====~\\w_·~··~~-'---·----', "4:~__:, .. :::_: -~-~:::.-,.2.:\.\_v::=z:.___· · _ __~I 

ensino. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 
] 

r-------...... , .. ------------
1MEDrDA. PROVISORIA NQ 711, de 17/nove.bro/1994 

I •uta• 
• DEPUTADO OSMANIO PEREIRA I f .. PIOlfiiAIIG 

.. 

.-... ,. 
TEXTO 

IICISII ...... 

Dê-se ao Art I' da Medida Provísória n• 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao§ 1•, do Art. 9", da Lei 
n• 4 024/61, a seguinte redação: 

§ 1 • - As decisões e propostas do Conselho Nacional de 
Educaç!o, somente se tomarão efetivas, após ·a· homologaç!o pelo 
Ministro de Estado da Educação e do Desporto que poder:i determinar 
o reexame da matéria. 

JUSTIFICATIVA 

Não se pode deixar ao arbítrio do Ministro de 
Estado da Educação e do Desporto, a. exclusiva competência de 
decisão. Quando existe um colegiado maior que ê o C.N.E .. que 
representa a sociedade através dos diversos segmentos e siStemas de 
ensino. 

' 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS l 
r:---:"--:---~ I . _,,.,. ------. 
1 'n,! n/941 ' MEDIDA PROVISORIA Ho 111, de 17/noveabro/1994 I _ 

" 

"'""'" I .CISO 

"'"' ~. JO 
TEXTO 

Dê-se ao art. 1 o da Medida Provisória no 711? de 
17 de novembro de 1994. no que diz respeito ao § 3" do an. 8" da Lei 
n• 4024/61, do 20 de dezembro de 1961, a seguinte redação: 

§ 3" - O Presidente do Conselho Nacional de Educação 
será escolhido pelo Colegiada, para um mandato de 02 (dois) anos .• 

JUSTIFICATIVA 

A indicação do Presidente do Conselho Nacional 
de Educação ou de qualquer colegiado deve ser de competência do 
próprio Consel))o, não se justificando a sua nomeação pelo Presidente 
da República. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 
r~,-------• u ,,. ------------~ F5 • ,..lllll;l• 
. DEPUTADO OSMANIO PEREIRA . __ 

r;· Oi<OM '1l 
01 de 01 

PIIIÃCaAft liCita "'"'~ 
TEXTO 

Dê-se ao Art. I" da Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Art. 7", da Lei n• 4 
024/61,"a seguinte redação: 
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Art. 7" - Ao miliistério da Educação e do Desporto, 
incumbe velar pela observância das Leis da Educação e pelo caojwlla 
das decisões do Conselho Nacioaal de Educação. 

JUSTIFICATIVA 

Não há justificativa plausivel para alterar as 
procedimentos vigentes. 

APRESENTAÇÃO OE EWENDAS 

r:--o:" ----;---, I ...,.,, .. J'nf nj94J 1 IÍEDIDA PROVIs01UA NO 7U, de 17/noveiBI>ro/1994 

l 

loUI\,.1 
DEPUTADO OSMANIO PEREIRA 

I o~~"' 2 OasfiTUTIVIo l __ ~IIXIIfiC~IIY~. O..aiiiVIol Os.sriTUI;I\11)~ 

IICIW 

TEXTO 

Dê-se ao Art. 1• da Medida Provisória n• 711, de 
17 denovembro de 1994, no que diz respeita ao ·Art. s• da L•i n• 
4.024161, a seguinte redação: 

Art. s• - O Conselho Federal d• Educação < 
composto de 24 (vinte e quatro) ,Conselheiros, nameàdas _pelo 
Presidente da República. após apreciação dós indicadas pela Comissão 
de Educação do Senado Federal, para mandata de 04 (quatro) anos, 
pennitida uma recondução. escolhidos dentre brasileiros de reputação _ 
ilibada- e de nauivel sàber e experiência em matéria de Educação, 
levando-se em consideração de neles serem devidamente represemadQs. 
as diversas regiões do Pais. os diversos niveis e modalidades ~e ens,ino 
e mabl'jstério Oficial e Particular. · 
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JUSTIFICATIVA 

O Conselho Federal de Educação e uin colegiado 
que representa a sociedade brasileira e não o Ministério. Desta forma a 
composição do C.F.E. deve ser de nomeação do Presidente da 
Republica, após a apreciação pela Comissão de Educação do Senado 
Federal. 

Não se justifica a composição corporativa df' um 
colegiado que deve estar acima de interesses de grupos~ partidos 
políticos, grupos de pressão. corporação de profissões ou facções 
Jiversas. O C.F.E. deve estar subordinado a.o MEC._embora thça pane 
Ja estrutura educacional. 

Por outro lado não se justifica impedir a 
reconáução ·de Conselheiros que podem estar desenvolvendo trabalhos 
reJevantes. A fonna de nomeação prevista~ cria uma co-
responsabilidade entre o Poder Lebrislativo, mode_radür e representame 
da sociedade ·e o Poder Executivo. 

j·~--- '··\1 .. ~--~ 

J 
•--u r o 1t ---~-~~-~-~ ··· 

I f" -·~··-· :J 

UCim 

TEXTO .. 

Dê-se ao Art. 1 da Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Inciso Ill, do Art. 9•, 
da Lei n• 4.024/61, a seguinte redação: 

lll- Decidir. sobre' a autorização-e/ou reconhecimento.de 
Universidade, mediante a aprovação de seu Estatuto e Regimento 
Geral, dos CJ,Il"SOS em estabelecimentos isolados de Ensino Superior, 
depois de um prazo regular de funcionamento de um mínimo de 02 
(dois) anos. 
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JUSTIFICATIVA 

Não se pode deixar ao aJbilrio do Ministro de 
Estado da Éducação e do Desporto, a ~exclusiva competência de 
decisão quando existe wn colegiado maior q~ é o C.N.E., que 
representa a sociedade através dos diversos segmentos e sistemas de 
ensino. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS~ 

I r,--------------.uroa -------------------
. PP FABSfDO 

[ 

] 

~['?=o=l=~="=·~=o=iJ=~L=' ="="='"==~Ti'E~~·~);,,:=i: 0~-.::.J;:: -:::; .. ::,,::.:::;:::::::~:1 =="='"'=· ~ 

Dê-se ao Art. 1• da Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Art. 6° da Lei n• ~ 

.024/6 i, a seguinte redação: 

Art. 6° - O Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto, exercerá as atnbuições do Poder Público Federal'em matéria 
de educação, inerente às atividades tipificadas do Conselho Nacional 
de Educação. 

JUSTIFICATIVA 

Não se justifica que as· decisões emanadas do 
C.N.E., venham a estar sujeitas à apreciação do Ministro dá Edueação 
e do Desporto. O fato toma o C.N .E. mero órgão de Assessoria. 

.~ 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS-

HP00:..,..i. í 

0005.1. l 
[h]~l};l 

,-------'"""'"' -------------, 
~MEDIDA PROVISOIUA HO 711, de 21./Hovembro/1994 

i· ~ U TO 11 ----------,

1 

f" III .... 1~10 

TA' Ept.§TJHl . -

IIICISO fb """ ~ ~ele Ol 

I 
ii 

j 
:1 
"I 

ii 

TEXTO 

Dê·se ao Art. I o da Medida Provisória 1111 -li. d..:: 
17 de novembro -de 1994, no que diz respeito ao An. 7', da Lei ~ 
024/61, a seguinte redação: 

· An. 7' - Ao ministério da Educação ·e do Desporto. 
incumbe velar pela observáncía das Leis da Educação e pelo conjunto 
das decisões do Conselho Nacional de Educação. 

JUSTIFICATIVA 

Não há justificativa plaUSível para alt~!rar os 

liL_ __ p_ro_c_e_d_im--en_t_o_•_~_·g_•_n_t_e_•·---------------------------------_j 
~----------------------&sst••rua•~,~----------------------" 

\~ ·==:fre-ev"~~ 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS l 
;------------~&ut•a 

I· 1 fJID.I'IOIIIIIAIIO 

~· .. ·-~ ~de 01 

!IICISG E .. t.to 

TEXTO 

Dê-se ao An. I' da Medida Provisóna n· "1!1, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao § 2', do art. 9' da Lei 
4.024/61, a seguinte redação: 

Novembio de 1994 
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§ 2' - Cabe ao C.N.E., interpretar, na esfera 

Administrativa, as disposições das Leis que fixem diretrizes e bases da 
Educação Nacional, ressalvada a competência dos Sistemas EStaduais 
de Ensino e da Advocacia Geral da União. 

JUSTIFICATIVA 

Ha necessidade de se determinar a quem compete 
iilterPrC:iar aS Lefs.- Naturalmente que esta competência deve ser do 
C.N.E .• e não do Ministro da Educação e do Despono. 

HP007:1.í-

00053 

APRESENTAÇÃO DE-EwENDAS l 
f21J'~B I• MEDIDA PROv:rsOi:r.1''Í:o 711, de 17/novêiãbro/1994 \ 

\f, ·~=~::;::::OlAI=::r:' :mr~·~·=:m====:::=====:~\Jf:• =~·=""='="'="===~~ 
, o~r.lõ~ 2 -o~TITUIIU_3 o-IFICioll'l'i 4 0UI.~.v~. 0:ila5fllti1;,110CL~ 

. . 
; 

I" 

IIICISll ...... ~ 
TEXTO 

Dê-se ao Art. I' da Medida Provisória n• Til, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Ar!. 7', da Lei n' 4 
024/61, a seguinte redação: 

Art. 7' - Ao ministério da Educação e do Despono, 
incumbe velar pela observância das Leis da Educação e pelo conjunto 
das decisões do Conselho Nacional de Educação. 

JUSTIFICATIVA 

Não ha justificativa plausível para alterar os 
procedimentos vigentes. 
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J 000'54 

APRESENTAÇÃO OE EWENDAS 

I r---------------&~TOR --------------------,----- - -. I ~··-""" _ .m:J FJWSI'INO _ [_ 

' oSI.fii(~IW~- 2 O""·_.r.;UIIV& '--o ..... , .. ,,,, .. o· o -- -·-· ... ..., _. IJIITIVI. I Sta$TilUIUVO Ct.Oül. 

~ ...... ~ 
~de 01 

\" 

TEXTO 

Dê-se ao Art. lo da Medida Provisória n<=~ 711. de 
17 de novembró de 1994, no que diz respeito ao § I", do art. 8" da Lei 
0° 4024/61, a seguinte redação: 

§ 1• • De dois em dois anos cessara o mandato de metade 
dos Membros do Conselho e ao ser constituído, 12 (doze) Conselheiros 
terão mandato de 04 (quatro) anos e os demais terão mandato de 02 
(dois) anos. 

JUSTIFICATIVA 

E fundamental que para a continuidade dos 
trabalhos a substitUição total criaria problemas. Da forma propoSta, a 
emenda evitará-o problema. · 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

I. U l 011 -------------------,1 ~llll. NDaJUaliO 

I L_ 

~ ...... ~ uc1e 01 
TEXTO 

Dê-se ao art. 1• da Medida Provisória n• 711; de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao § 3• do art. s• da Lei 
n• 4024161, de 20 de dezembro de 1961, a seguinte redação: 

] 
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· DIÁRIO DO cbNG!l,ESSONACIONAL (Sé# m 
§ 3• - O Presidente do Conselho Nacional de Educação 

será escolhido pelo Colegiada, para um mandato de 02 (dois) anos. 

~ JUSTIFICATIVA 
.,. E A indicação do Presidente do Conselho Nacional 
~ de Educação ou de qualqtier colegiado deve set ~~ ~ompetência do 
- próprio Conselho, não se justificando a sua nomeaç.ã.o. pelo Presidente ª da RepUblica. 

~L-------------------------------------~r---------------_j 

I" 
HP007:1.:1. 

00056 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
r.--"' ---;---1 I ......... 
lhfu}~'MBDIDA PBOVl:SOIIIA NO 711., de 17/noveiOI>ro/1994 

r\ -------• u r e t ------------------ r;- -
.. JCII) FIS.lJSl"'O \ L .a. TWIII 

I" 

TEXTO 

Dê-se ao Art. J• da Medida Provisória n• 711, do 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao§ 1•, do Art. 9•, da Lei 
n• ~ 024/61, a seguinte redação: 

§ J• - As decisões e propostas do Conselho Nacional de 
Educação, sQmente_ se tomarão efetivas, apõs a homologação pelo 
Ministro de Estado da Educação e do Desporto que poderá determinar 
o reexame da matéria. 

JUSTIFICATIVA 

Não se pode deixar ao· arbítrio do Ministro de 
Estado da Educação e do Desporto, a exclusiva competência de 
decisão, quando existe um colegiado maior que é o C.N.E., que 
representa a sociedade através dos diversos---segmentos c si~temas de 
ensino. · · 
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-- HF-0071.:1. 

APRESENTAÇÃO DE EWENDAS 

00057 __j 
~"---;---] I ,_,,. -------. i'nf n/94j' MEDIDA PBOVJ:SORXA NO 711. de 17/novembro/1994 

r~------------~lUTOl ----------------~ 
• Oep. PAES LANDIJI'I I f 118

' ,_TUd:IO 

~ ""~ ;;;-j ~1 de 02 
I'MÁCIW'O lEIS. pnco I 1 11 

" 

TEXTO 

Dê-se ao Art. 1 • da Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1994~ no que diz respeito ao Art. 8° da Lei n° 
4.024/61, a seguinte redação: 

Art. g• - O Conselho Federal de Educação é 
composto de 24 (Vinte e quatro) Conselheiros. nomeados ,pelo 
Presidente da República, após apreciação dos indicados pela Comis;ão 
de Educação do Senado Federal, para mandato de 04 (quatro) anos, 
permitida uma recondução, escolhidos dentre brasileiros de reputação 
ilibada e de notável saber e experiência em matéria de Educação, 
levand<rse em consideração de neles serem devidaniente rêpresentados 
as diversas regiões do País? os diVersos níveis e modalidades de ensino 
e magistério Oficial e Particular. 

JUSTIFICATIVA 

O Conselho Federal de Educação é um colegiado 
que representa a sociedade brasileira e não o Ministério. Desta forma a 

·composição do C.F .E. deve ser de nomeação do Presidente da 
República, após a apreciação pela Comissão de Educação do Senado 
Federal. 

Não se justifica a composição corporativa de. um 
colegiado· que ·deve estar acima de interesses de grupos? partidos 
políticos. grupos de pressão, corporação de profissões ou facções 
diversas. O C.F.E. deve estar subordinado ao MEC, embora fuça parto 
da estrutura educacional. 

- Por outro lado não se justifica · impedir a 
recondução de Conselheiros que podém estar desenvolvendo trabalhos 
relevantes. A fonna de nomeaçãO- prevista, ·cria uma co
respon'sabi1idade entre o Poder Legislati~o. moderador e represe11tante 
da sociedade e a Poder Executivo. 

.I 
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l 
APRESENTAÇÃO DE EWENDAS _j 

r:::-':" ~ I """'''" . 1'21f llf94]' :41!DIDA PROVIS0R:IA HO 711, de 17/noveai>ro/1~ 

r

1
,-------.. u To • ----------.,~- ~. ·. •. ,..Tl.lllt,a 

. Dap. PAE5 LANOIM . ~ 

. o~~·v, :l o~r.Tur ..... ,- 1~1 ... F.C.TIYI. .. o~~~~,,.,~s_ 0 SIIIS,.I\I,,.VOQ,oi!IM, 

~ ''"~ ~ ~de 01 
Pui.clw"a """ =:J 

TEXTO 
Dê-se ao Art. I' da Medida Provisória n' 711, de 

17 de novembro de !994, no que diz respeito ao § 1', do art. 8" da Lei 
n' 4024/61, a seguinte redação: 

§ I' - De dois em dois anos cessará o màndato de metade 
dos Meinbros do Conselho c ao ser constituído, 12 (doze) Conselheiros 
terão mandato de 04 (quatro) anos e os demais terão mandato de 02 
(dois) anos. 

JUSTIFICATIVA 

É fundamental que para a conrinuidade dos 
trabalhos a substiiuíção total criaria problemas. Da forma proposta, a 
emenda evitara o problema. 

HP007i..:i.. 

APRESENTAÇÃO DE EYENDAS 

·-------.., .... ------------
:1 MEDIDA PROVIS0Rl:A HO 711 r 4e 21/Nove.bro/1994 

I . . " .. ---------,1 F· • - .. 
•Qepu+•dn Joio HfMRTQIIF . _ 

TEXTO 

Dê-se ao Art. I' da Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Art. 7', da Lei 4 
024/61, a seguinte redação: 
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Àrt. 7" - ·Ao ministério da Educação c do Despono, 
incumbe velar pela observância das Leis da Educação c pelo conjuoto 
das dccisOcs do Conselho Nacional de Educação. 

JUSTIFICATIVA 

. . Não há justificativa plausível para alterar os 
procedimentos vigentes. 

r----------------------- ASSIIITUII--~------~--~~~------~ 
M -\-- /.f.-1 

•. L--------------------------++---~L_--------~ 

HP007.1..1. 

00060 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

I 
11 11 T. I 

'a•put•do 30l0 HENRIQUE 

I 

TEXTO 

Dê-se ao An. J• da Medida Provisória n• 711 ,. de 
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao An. 1•, da Lei n• 4 
024/61, a seguinte redação: 

An. 1• - Ao ministério da Educação c do Despono, 
incumbe velar pela observância das Leis da Educação c pelo conjunto 
das decisões do Conselho Nacional de Educação.· 

JUSTIFICATIVA 

Não hâ justificativa plausível para alterar os 
procedimentos vigentes. 

....... ~11:/ 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

P'~];J_I1 MEDIDA PROVISO;:·~;Q 71.1, de 17/novtmbro/1994 

. I r.··--" r~------- .. ~.~' u • -----------, 

. DEPUTADO VICTI!R. FACCIONI L', ~ :f Gr- 9 

O~~·" 2 o~TIIUiniA l o-lfiUU•• • O···· • o "" IVJ :>111$li1_Uifi\'O Q.oiiiM, 

~ '""' ~ '01. de 01 
......... IKI5ol 

TEXTO 

Acrescente~se ao Art. I'\ da Medida PrO\lsória n" 
711, de 17 de novembro de 1994, no que se refere o Art. 6•, da Lei 
4024/61, o parágrafo 2°, transformando-se em parát,>rafo 1', o parágralo 
único da Medida. 

• §0 2° .. Ficãm convalidados os ates, pZec'eres e 
decisões do Conselho Federal de Educação, exarados até 18'(dezoito) 
de outubro de 1994, para resguardo de direito adquirido e ato juridico 

perfeito". 

JUSTIFICATIVA 

Hã. decisões e pareceres e.xarados pelo extinto 
. Conselho Federal de Educação, em fase final ou fechamento de 

processos, inclusive qua11to à autorização de funcionámc;nto 'I! 

reconhecimento. que devem prevalecer. para não prejudicru: o direito 
adquirido e o ato jurídicq pçrfeito, como previsto na Constituição 
Federal. 

.. 

" 
1 

/ .. 
'--

\ . - t~'( '"".1-----------,l. 
~-~·.:::r· _._ '- u c "' --~ J . 
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MP007:L:f. _ 

00062 
APRESENTAÇÃO OE EWENOAS 

~"---;----, I ...... "' i'ufu/94J _'MEDIDA PROVIs0RIA NO 7ll.. doo> 17/nnv-brro/1994 

r~,------- & 11 tO~ --. -------~~ r;- IIG. ,.,.,.TIIIIIIO 

. DEPUTADO VICTOR F_ACCIDNI L -1 5 i'!- q 

I" 

.......... IKIS8 

TEXTO 

Acrescente-se ao final do Art. I • da Medida 
"Provisória n• 711, de 17 de novembro de 1994, no que se refere ao Art. 
6° da Lei n° 4 024/61, a seb..Ünte expressão: 

'"Art. 6' ... ,ouvido o Conselho Fedem! de Educação. 
quando se tratar de matéria de natureza não rotineira, administratiV-a". 

JUSTlRCATlV.A 

A medida provisória transfonna o MinistériÔ da 
Educação em órgão único, detentor de todos os poderes e decisões, 
centralizador e totalítário, com retomo a uma politica de sessenta auos 
atrás, contrariando ao estado moderno, que é dinâmico, 
descentralizador e élemocnitico. 

APRESENTAÇÃO DE EWENDAS 00063 l 
:--tara --- I IIUOSltJD 
j'21 /11 /o4 \' MBDIDA pRI)VIsOIUA NO 711. do!! 17/n..,_brn/1994 

! . 

.TEXTO 
l' Acrescente-se ao Art. 1 o da Medida Provisória n" 

71 I, de 17 de novembro de 1994, rio que se refere ao Art. 6°, da Lei n" 
4 024/61, os parágrafos 2' e 3', transfonnando-se em parágrafo 1', o 
paráb'fllfa Único da Medida: 
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§ 2° -_Ficam convalidados os atas, pareceres e decisões 
; do Conselho Federal de Educação, exarados ate 18 (dezoito) de 
· outubro de l994~ para resguardo de direito adquirido e ato juridico 

perfeiton. 

§ 3° - Nos processos de Autorização e Reconhecimento 

l de Universidades, prevalecerão os Relatórios das Comissões de 

. Acompanhamento". - _ _ __ 

JUSTIFICATIVA 

Hâ decisões e pareceres exarados pelo ~xtinto 
Conselho F.ederal de Educaçª-o_. em fase final ou de fechamento de 
processos. inclusive quanto à autorização de· · füncionamento e 
reconhecimento, que devem prevalecer, para não prejudicar o direito 
adquirido e o ato jurídico per(eito, como pre~sto_ na Coõstituição 

Federal. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

I• • u r • • 
DEPUTADO oSMftNID PEREIRA 

I 

J 

I 
IICISII ...... ~ 

TEXTO 

Acrescente-se ao Art. 1°, da Medida Provisória n° 
711, de 17 de novembro de 1994, no que se refere o Art. 6", da Lei 
4024/61, o parãgrafo 2", tranSformando-se em parágrafo 1°, o paráb>rafo 

único da Medida. 

§0 ?' - Ficam conValidados o& atas, pareceres e 
decisões do Conselho Federal de Educação, exarados ate 18 (dezoito) 
de outubro de 1994, para resguardo de direito adquirido e ato jurídico 
perfeiton. 
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NSTIFICA TIVA 

Há decisões e pareceres exarados pelo extlnto 
Çonselho Federal de Educação. em fase final ou fechamento de 

I prOCeSSOS~ inc!USÍVC QU30[0 à-- autorizaÇãO de ti.~nC~Qt131nCil~0 _. I! 

reconheclmenm. que devem prevalecery para não prejUdicar o d1reuo 
adquirido e o ato jurídiCo perf~ito<- como previst~ lla Co~~tituição 
Federal. 

APRESENTAÇÃO~ce:-EMENDAS l 
r,-------"""""" ________ ..:._ __ _ 

MEDIDA PROVIS~RLA R~ 711. dP 17/~~b~n/1994 

• Dep PAES LANOIM r Eirl.-fiilollru.wino r~---------------,uroA -c~--------------~ 

r l'.f.ciU ~ ..----, OUTIC.C 

lk dP. ol.j_ ~ 1 .. '"~ :J llltl$0 

TEXTO 

Acrescente-se ao fui ai do Art. I' da Medida 
Provisória..no 711~ de 17 de novembro-de 1994~ no que se refere ao An. 
6' da Lei n' 4 024161, a seguinte expressão: • 

"Art .. 6' ... ,ouvido o Conselho Federal de Educação, 
quando se tratar de matézi.a de natureza não roUuelra~-admiiústrativa". 

NSTIFICATIV A 

A medida provisória transforma o MinistêriO da 
Educação em órgão único, detentor de todos os poderes e decisões, 
centralizador e totalitário, Cofu-refó-mo ~fuma. política de sessenta anos 
atrás, contrariãildo ao estado moderno, que ê . dinâmico, 
descentralizador e democrático. 
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r;Jt~J;J _1 3 MEDID~- PRO~~;;~~o 711 .. de 17/nnvPYtlbT"n/1994 

~ DEPUTADO osMANIO PEREIRA j [.a· Pa:JII'IUAIIUI I 
r--------------•~raA -------------------

Acrescente-se ao Art.~ 1• da Medida Provisória n• 
711, de 17 de novembro de 1994, no que se refere ao Art. 6°, da Lei n• 
4 024/61, os parágrafos 2• e.3", transformando-se em parágrafo 1•, o 

parágrafo Único da Medida: 

~ ;; § 2° - Ficam convalidados os ates, pareceres e decisões 
~ do Conselho Feder1li de Educação, exarados até. 18 (dezoito) de 
8 outubro· de 1994, para resguardo de direito adquirido e ato jtiridico 

§ perfeitO". 
1::! 
~~ § 3• - Nos processos de Autorização e Reconhecimento 

~
:_r de Unlversidades. prevalecerão os Relatórios daS COmissões de 

~ Acompanhamento". 
~ 
;:J • JUSTIFICATIVA 
g 
~ Há decisões e pareceres exarados pelo extinto 
~ Conselho Feder1li de Educação, em fase final ou de fechamento de 
é: processos, inclusive quanto à autorização de funcionamento e o 

~ reconheciménto, que devem prevalecer, para não prejudicar o direito 
e adquiridO" e o ato jurídico perfeito, como previsto na .Constituição 

Federal. · 

I 

" 
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00067 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

ri,------- .. ' .. -----------,1 rs ........... 1. 
. DEPUTADO . OSMftNIO PEREIRA . L 

• 

! .. 
I 

TEXTO 
A=scentc-se ao final do Art. I" da Medida 

Provisória n• 711, de 17 de novembro de 1994, DO que se refere ao Ar!. 
6• da Lei n• 4 024/61, a seguinte expressão; 

"Ar!. 6" ... ,ouvido o Conselho Federal de Edw:ação, 
quando se tratar de matéria de natureza não rotineira, administiativa". 

JUSTIFICATIVA 

A medida provisória transforma o Ministério. da 
Educação em órgão único, detentor de todos os poderes e decisões, 
centralizador c totalitário, com retorno a uma política de sessenta anos 
atrás, contrariando ao . estado moderno, que é . dinâmico, 
descentralizador e dcmoa:itico. 

I 

HP007:1.:1. 

00068 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

.-~--------·' J I I -------'----,~ r., •. f'III1UII:II 
• Oep. PAES LANOift: . ~= 

·I ......... 
TEXTO 

l 
j 

] 

Acrescenta-se a'c Art.1!:1 da Pledida ·F'roviséria n!il 711, da 1? 

de.~r<tovembro de 1994,_ no·· que ~~~ rafara ao Art.6g, da lai ng 

Novembro de 1994 . 
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4024/61, os parágrafos 22, 32 e 42; transformando-se em pari 

grafo 12, o parágrafo -úoico-- da medida. 

§ 22 ... Ficam co·n-va1idado3 o:s ates, parec~r.es a decisões do 

ConselhO- Federal de Educação, ex arados até- 18 (deZOitO) de. 0.!::!. 

tubro d& 1994, para rssguardo de direito adquirido e ato jurl 
dica perfeito. 

§ 3Q ... Nos processos do Autorização e Reconhecimento de Unl 

versidados, prova!ecsri!io os Relatórios das ,Cç~issOes- de Aco.!!! 

panham11~to. 

§ 42 - Estão sujeito~ apenas a Avaliação. e não a Reconhecl 

menta, oa projetes de Universidades aprovados via Autorização 

e que ji tenha~ sido homologados por Portaria Mini~teria!. 

JUSTIFICATIVA 

Há deci~õms e pareceres exarados pelo extinto ·conselh~-rP.d~ 

ral de EdUcação, em fase final. cu de fecham~nto de processos. 

inclusive· quanto à autorização de Funcionamento e reConhecimen 

·ta, que davam prevalecer, para não prejudicar o _direito adquir.!, 

do e o ato jur!dico perfeito, como __ pr-evisto na Con.5tituição F,! 

No_caso da-5 instituições que já po.5.5uem ates autorizativos 

de seus projetas de Universidade, está clarO ~ue n;o dev~m e~ 

tar sujeitos ao Raconhecim9nto, mas apenas a Avaliação de seus 

Cursos corno estabelece oiJ lei J!la-ior em seu Art.nli!209. 

0006S-. J APRESENTAÇÃO DE EWENOAS 

r------- P!IGPO~IÇAO -::::--:-:-::::-':""-=~::--;"""""''"""' 3 
MEDIDA PROVISORIA HV 711. de 17/nnvpa~brn/1994" 

'l.-----o-.-0-.-P-A~-ES-u LANo_r_" ________ -~---·-_ -:J Ê ~ ~··~·:-.>] 

r~~o=l=~="=:=~=~=1]=-=--~~~C=·=·=?=~=·"="*=':":'"="~~~·§·~~~·i<c·~~~r=.~"="~"="~·~·=GJ=x=.:::::::~ .. =·=·:;;D~-:--~ .. =·=~-~=-~~=·=~::~-~=-=.,n [ . I .I 
TEXTO l .. + 

Acrescente-se ao Art. 1 o da Medida Provisória U0 

711, de 17 de novembro de 1994, no que se refere ao Arc.-6•, da Lei u" 
4 024161, os jJarâgrafos 2• e J•, transforinando-se em parágrafo 1", o 
parágrafo Único da Medida: 
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§ zo - Ficam convalidados os atas~ pareceres e decisões 
. do Conselho Féderal de Educação, exarados até 18 (dezoito) de 
· outubro de 1994,' pára resguardo de direito adquirido e ato jurídico 
perfeito~·:~-

§ J•·-·Nos processos de Autorização e Reconhecimento 
de Universidades, prevalecerão os Relatórios das Comissões de 

Acompanhamento". 

JUST!FICATIV A 

Há decisões e pareceres exarados pelo extinto 
Conselho Federal de Educação, emiase final ou de fechamento de 
processos, inclusive quanto à autorização de funcionamento e 
reconhecimento, que devem p~ecer~ para não prejudicar oo.direito 
adquirido e o ato jurídico perfeito, como previsto na Constituição 

Federal. 

" 

MP007i..:1.. 

APRESENTAÇÃO-OE EMENDAS 

- NoVembro de 1994 

l 
1

· PIIOPCSIÇ.O -------------., 

MED:IDA PROVIS0RIA HO 711, de 17/.novembro/1!94 

I
•. .I u lo li -----------., 

I F . ...... 1111111. 

Oaputado ~DXD HENRIQUE _ _ 

. o uw:s:.... 2 0 ... STilUTI'f& 3 0 IDIIFitltl~· n - 0· · • lXJ oll!lttl'l I S&UTI1VIliWI Q.OIIAL 

~ ""~ ~ '01 de 01 
IICI$1 

TEXTO 

Acrescente-se ao Art. 1•, da Medida Provisória n• 
711, de 17 de novembro de 1994, no que.se refere o Art. 6°, da Lei 
4024/61, o parágrafo 2•, transfonnando-se em parágrafo 1•, o parágrafo 
único da Medida. 

§0 2• - Ficam cunva!idados os atos, pareceres e 
decisões do Conselho Federal de Educação, exarados ate 18 (dezoito) 

. de outubro de 1994, para resguardo de direito adquirido e ato juridico 

perf~ito". 



N"ovembro de !994 

' 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

JUSTIFICA TI V A 

Há decisões e pareceres eKarados P,Clo extinto 
Conselho Federal de Educação, em fase final ou fei:harnento de 
processos, inclusive quanto à autorização de funcionalnCritO e 
reconhecimento, que devem pre\!Cllecer. para não prejudicar o direito 
adquirido e o ato juridico perfeito, como previsto. na Constituição 
Federal 

~--------~~----~ r.---------------------- ·~~~•&r~•·--r-----~~~,~~/------~ 
~ /.f.-( 

MF-00'7.1...:1. 

0007.1.. 

APRESENTAÇÃO OE EYENOAS 

I 
., ••• 

:. Qepnt•dg :Jolg HFMRJQUE 

~ ....... ~ r··,=. ~d" o~ [__ 
• .u:... 

TEXTO 

Acrescente-se ao final do Art. 1• da Medida 
Provisória n• 711, de 17 de novembro de 1994, no que se refere ao Art. 

· 6° da Lei n• 4 024/61, a seguinte expressão: 

"Art. 1i• ... ,ouvido o Conselho Federal de Educação, 
quando se tratar de matéria de natureza não rotineira, administrativa". 

JUSTIFICATIVA 

A medida provisória transftinna o Ministério da 
Educação Cl!l órgJo único, detentor de toctos os poderes e decisões, 
centralizador e totalitário, cóm retómo a uma politica de sessenta anos 
atrás, contrariaildo ao estado moderno, que é dinâmico, 
descentralizador e democrático. 

f' 

.......... A-;i-/ 

l 

I 
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." ~'"'li·P007-:t.~ r~.::::::~.'-:~ 

. . .. · . . . ~-
(:)0..:.'>~.:(2 . I 

--l' .. ' ..,~:-~v:· . \.'.: . '·: ~ 
APRESENTAÇÃO OE EWENDAS _j' .. - . 

. § •2" - Ficam conwlidadàs os at<lS; pareceres é'deciliõt9 ·. 
~·do: Conselho· Federal de Educação, exarados atê- IB• (dczoitó} dé· 
< outubro de 1994, para resguardo de direito adquirido c ato jurídico 

• perfeito". , 
~ • . . § 3• • Nos processos de A)Jton~ção e Reconhecimento_ 
B de UniverSidades, prevalecerão os Relatórios das ComiSsões de 
i'!: Acompanhamento". 

JUSTIFICATIVA ª' ~ 
~ ~ Há decisões e pareceres exarados -pelo extinto 
~ Conselho Federal de Educação, em fase final Olt. de .. feçhameniQ ,d~ · 

processos~ inclusive quanto à autorização de funcionamentO _ c 
; reconhecimento, que devêm prevalecer, para não prejudicar o direito 

adquirido c o ato juridico perfeito; como .previsto na Constituição 
Federal. · Q_ · 
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HP007~~ 

00073 

APRESENTAÇiO DE EMENDAS J 
r:-': .. """";"" -· ... Ja,, 1J,.I 1' UQJDI PIIQDSOigA Jl9 711. de 21/Jioveabro/1994 1_ 

•••• 
TEXTO 

Suprima-se no Ari. 2", da Medida Provisória n• 
711, de 17 de novembro de 1994, o que diz respeito ao§ J•, do An. 
48, da Lei n• 4 024161. 

JUSTIFlCATIVA 

O Parágrafo como se apresenta, daria ao Ministro 
da Educação c do Dcspono, autoridade discriciomiria sobre '• 
Universidade, ferindo preceitos comritucionais que estabelece a 
autonomia da Universidade. 

APRESENTAÇlD DE EMENDAS 

TEXTO 

. \ 
00074 J 

Suprima-se no An. 2", da Medida Provisória n• 711, 
de 17 de novembro de 1994, o que se refere ao§ 1", do Art. 48, da Lei n• 
4.024/61. 
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I 

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) 

JUSTIFICATIVA 

o- parábrrafo como se apresenta .. daria ao MÜJÍStêrio 
da Educação e do Desporto. autoridade discricionária sObre a 
Universidade ferindo preceitos constitucionais que estabelece a ~utonomia 
da Universidade. 

HF"007:1. 1 

00075-

APRESENTAÇÃÓ.DEEWENOAS 

r:--':" -;-'""~ ....... ,., 
i 'n/ 1~ I' MEDIDA PROVISORIA 110 711, de 21/Rovellbro/1994 

.-~,-------, u r o a ---------~~ ·r;-IG . ...-nwtlo 

. DEPUTADO OSMANIO PEREIRA . [_ 

r:- '"... -::--r rr
2
, ... 

1'cu de Ol. 1 [__ 
.. .... 

TEXTo·· 

Suprima-se no Art. 2•, da Medida Provisória n• 711, 
de 1.7 de novembro de 1994, o que se refere ao§ 1•, do Art. 48, da Lei n• 
4.024/61. 

JUSTIFICATIVA 

l 

O parágrafo como se apresenta; daria ao Ministério ' 
da Educação e do Desperto, autoridi.de discricionária sobre a 
Universidade ferindo preceitos constitucionais que estabeleCe a autonomia 
da Universidade.· 
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APRESENTAÇÃO OE EWENOAS J 
r:---:" ---;--] I _,, .. 
J~ 1,/w 1 

MEQIQA PRQVISORIA NO 711, de ~l_/Noveabro/1994 
r
1

------- 'u r o • -----------, r;-• 
~·====D=EP==U~T:A:O:D::D:S:M:A:N:l:O::P:E:R:E:I:R:A::::::::::::::I_:i':::.:~::Wd::o:o::::::~~ _ 

1 filtiJHif:~:OIIA ::t O·· ... ~IIIUIIV& ' 0-····,,.,,.. o o o : 

·. 
' 

t.=J ...... - •~ .. III~YIV& ~ Sl.lllõtUIUII'fll Cl.llll"-_ 

IIICUII 

TEXTO 
Suprima-se no Art. 2°. da Medida Provisõria n"' 

711, de 17 de novembro de 1994, o que diz respeito ao § 1', do An. 
48, da Lei n' 4 024/61. -- - · 

JUSTIFICATIVA 

O Parágrafo como se apreSenta, daria ao Ministro 
da Educação e do Despono, autoridade discricionária sobre a 
Universidade. ferindo preceitos constitucionais qUe estabelec'e a 
au~onomia da Universidade. 

APRESENTAÇÃO DE EwENOÁS J 
r:--':"---;--] ' _,,, .. 
l'nf 1~ 2 MEDIDA Pll0v:t:S0RJ:A NO 711, de 21/Bovelllbro/1994 

ri.-------'- lU TOa -----------,1 F· .• PI'OIITIWIIQ 

. Oaput•do JDlO HENRIQUE . __ 

TEXTO 

Suprima;se rio ArC1', da Medida Provisória n' 711, 
de 17 de novembro de 1994, o que se refere ao§ 1', do Art. 48, da Lei n• 
4.024/61. . 
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JUSTIFICATIVA 

O par.lgrafo como se apresenta, daria ao Minislêrio 
da Educação e do Desporto, autoridade discricionária sobre a 
Universidade ferindo preceitos constitucionais que estabelece a autonomia 
da Universidade. 

r 

'
-------------- . )' ASSII&lMI&-----r------~~~~---, 

-,t/---1 " 

MP007::1..:1. 

00078 

APRESENTAÇÃO DE EWENDAS 

I i III I • 1t --'------------"----

' Deputado JOIO HENRIQUE I f •. ,....., 

TEXTO 

Suprima-se no Art. 2", da Medida Provisória 11• 

711, de 17 de novembro de 1994, o que diz respeito ao § 1", do Art. 
"48, da Lei n• 4 024/61. 

JUSTIFICATIVA 

O Parágrafo como se apresenta, daria ao MiNstro 
da Educação e do Desporto, autoridade discricionária sobre a 
Universidade, ferindo prece.itos constitucioriais que estabelece ·a 
autonomia da Universidade. 

r 

J 

/ / 
r------------------~-,,, .•••••• ---4------~~~-------, 

\-~1 " 
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APRESENTAÇÃO DE EWENOAS 

:\' TEXTO 
Dê-se ao Art. 2' da Medida Provisória ri' 711. de 

17 de noven'lbro d.: 1994,'no qúe se refere ao* 2' do Art. 47, daLeí 

J
1 ...• ·,4.02M6.l,•a seg~ínt.e ~~ção1 

· § • 2°: - A competência do Conselho ~a.cxonal de. 
Educaçào -para -de.éidir sobre o ftmcionamenro , e reconh~imeilto de 

~ 
universfdade ou estabelecimento isolado de ensino superior 

• partículiliés; p~visbi nos inêtsos II, Iii e IV do Art. 9' da Le(4.024, de. 
~. 20 .de dezembro de'! ~61, referida no paragrafo anterior, l'~derli contar 
~ com a colaboração opinativ:f: dos Conselhos Estaduais de Educaç~9, 
~ 

' JUSTIFICATIVA 
A colaboração dos Consdhos Estadua.is de 

Educação seni muito útil na politica de expansão do ensino superior 
brasileiro. Cclberâ, · nó_/eD.tanto~ ao Conselho Nacional de Educação. a 

·,· ....... \ -.autorização e reconheç.iminiO .final dos estabeiecimentos-.;particulare? 
~ · de ensino superior. principalmente com vistas aO melhor Cotitrole da 

expansão·e nível de qualidade deSses estabelecime~lt9_s de_ensino. Se as 
autorizações e os reconhecimentos forem delegados aos EstadoS~ 
difiCíhnente teremos uma politica aUstera de ;..,.pansào do ~nslllo 
superior no Brasil. alêm de.:dificultar a fonnação adequada de mão de 
obra superior para o desenvolvimento nacional. 

l 
J 

:·a 
i 

lS~IMAT~RA-1-----------------------, 

~~,' c1 f'C' ' i 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS J 
r~--------------•ar•• -----------------~ 
• DEPUTADO OSMlNIO PEREIRA I f .. Nlnlllll 

I ...... ~ 
TEXTO 

Dê-se ao Art. 2" da Medida Provisória n• 711, de 
17 de .novembro de 1994, no que diz respeito ao art. 48 da Lei n• 4 
024/61, a seguinte redação: 

Art. 48 - O Ministro de Estado da Educação . e do 
Desporto, apó$ inquérito administrativo, proposto pelo Cooselho 
Nacional de Educação, suspeoderá a autonomia da Universidade e 
intervirá eoi qualquer estabelecinteoto de Ensino Superior, por m~vo 
de inliigência da Legislação do ensino ou de precoito eslalUiário 

regimental. 

JUSTIFICATIVA. 

. Não se pode deixar a critério de um Ministro de 
Estado, que pode representar facção politica, suspender a autonomia da 
Universidade e intervir em estabelecimentos isolados~ sem a anuência 
prévia do C.N.E., que é o órgão moderador. 

\ 
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HP007:1.:i. 

000:S:i.. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS J 
r---------------~·~ -::7--:-~~=---~--~-~~ 
3 MEDIDA PROVISORIA NO 711, de 21/Hovellhro/l.·)g, 

1--~~~ liCISO 

TEXTO 

Dê-se ao Art. 2' da Medida Provisória n' 711, de 
17 de novembto de 1994, no que diz respeito ao art. 48 da Lei n' 4 
024/61, a seguinte redação: 

Art. 48 - O Ministro de Estado. da EdÚcação e do 
Desporto, após inquérito admínistiativo, proposto pelo Conselho 
Nacional de Educação, suspenderá a autonomia da Utúversidade. e 
inteMrá em qualquer estabelecimento de Ensino Superiq_r ~ por m~tivo 
de iOfrigência da· Legislação do ensino ou de preceito estatutário
regimental. 

JUSTIFICATIVA 

Não se pode deixar a critério de um Ministro de 
Estado, que pode representar faCção politica, suspender a autonomia da 
Universidade ê interVir erit estabelecimentos isolados~ seJll a anuencia 
prévia do C.N.E., que é o órgão moderador. 

(1 

r,:-,----~--------------- .& S S I I A 1' LI 1 1 ,1' / 

:r-I+-( 

Sábado 26 7395 



7396 . Sábado 26 I>IÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seçio ll) 

APRESENTAÇÃO DE E~ENDAS 

§!~~EJ 3MEDIDA PROVISO~;:s!{;~ 711, de 21/Rovembro/1994 

1·: ""' ~De utado 3DKO,HENR1QUE 
~, r lO ... ,U611tt 

·. o$Ufolo(;~~~.;_; ~ o"". ~II_IUTIW.I. , 0 r::1 0 --- -- , -- -_ _ _ __ IIIIIIIIUIIW.I. • !!J.OITIY.I.·I· IIJKTI1VIIIWI) Cr.QI.II. 

TEXTO 
J 

,. ' . 
Acrescentease ao Art. 2°~ da Medida Provisôria nco 

711, de 17 d~ ~ovembro de 1994, no que se refere o Art. 48, da Lei tf 
4024161, os paragrafes 3• e 4• . 

fimiriceira. 

. ~· 3 - A intervenção niio ~tingirá· a gestão econômica-

:§ 4" - As medidas previstas neste anigo só poderão ser 
aplicados após inquérito que ·comprove as irregularidades, no qual se 
proporcione àlriplo direito de. defesa". · 

JUSTIFICATIVA 

A ConstituiÇão Federal garante a autonomia 
econõmica-financeira e não pode o Poder Público nela interferir, por 
contiariar o p~evisto no art. 209 da CF. ou por ficar o estado sujeito a 
indenizar pelas consequências que advier da intervenção. 

Por outro lado, o. anigo da medida provisória 
confere poderes discricionários ao Ministro da Educação, contraria11do 
ainda o princípío constitucional de ampla ~efesa e de que nenhuma 
punição pode ser aplicada sem o competente processo apurador. 

r 

J 

r,-,-----------------------·~.t.SSII.I.lUI&-"r-------,-t/~-t/[_ ______ , 

!.---- 1/:.V( 
l 
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HP0071.j.. 

APRESENTAÇÃO OE EWENDAS J 
. I r.-, •. - .. r~--------------&UTOI -------------------, 

. JOAO FAUSTINO . L 

1 o~~·n :1 ~~TITUTIWA, D••ftUTIVi. o ....... o - UISIIIIIITIW Q.Gi&IL 

r "''M ., r;--"'"' 
l}n 4• o1 I [___ 

...... =:-1 

I" 

TEXTO 

Dê-se ao Art. 2' da Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1994, no que se refere ao§ 2' do Art. 47, da Lei 

4024/61, a seguinte redação: 

§ 2' - A competência do Conselho Nacional de 
Educação para decidir sobre o funcionamênto e reconhecimento de 
úniversidade ou estabelecimento isolado de ensino superior 
particulares, prevista nos incisos n, rn e IV do Art. 9' da Lei 4.024, de 
20 de dezembro de- 1961, referida no parágrafo anterior, poderá contar 
com a colaboração opinativa dos Conselhos Estaduais deEducaçiiQ, 

JUSTIFICATIVA 
A colaboração dos Conselhos Estaduais de 

Educação será muito ·útil na política de expànsão do ensino superior 
brasileiro. Caberá, no entanto, ao Conselho Nacional de Educação, a 
autorização e reconhecime1110 final dos estabelecimentos panicularcs 
de ensino superior, principalmente com vistas ao melhor controle da 

· expansão e nível de qnalidade desses estabelecimentos de ensino. Se as 
autorizações e os reconhecimentos forem delegados aos Estados, 
difi01lmente teremos uma política austera de expansão do ensina 
superior no Brasil, além de dificultar a formação adequada de mão de 
obra superior para o desenvol~mento nacional. 
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APRESENTAÇÃO OE EWENOAS l 
~Ul :--;-::-:! ,--------- 'AOPOSIÇ~Il -:;~--:--:-:;--c::---:--=~~· 
; 21 /ll./94j 1 MEDIDA PROVI.SORIA NO 711, de 21/Novembro/1994 

I 
AUfOA 

.• OE:P ... YT~ ~- ~ ... ri-C\0R.. çnce.\Otv 1_-

I" 

IIICISO 

TEXTO 

Dê·se ao Art. -2<1~(1à M.eaiCaPfOvTSOnã 11° 711. -di! 
17 de novembro de \99~, uo que diz respeito ao art. 48 da Lei n" 4 
024161. a seguinte redaçào: 

Art. ~8 - O Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto, após .. inquérito administrativo, proposto p"elo Conselho 
Nacional de Educação,- SUspenderá a autonomia da U1úversidade e 
intervirá cin qualquer cstabch..-cimcnto c.lc Ensino Superior, por motivo 
d~ infriliência da LegislaÇão do ensino ou de preceito c:silifutúrio 

regimental. 

JUSTIFICAT!V A 

. Não se pode -deixar a critéiio de ·um Ministro d~ 
Estado, que pode represe:ntar facÇão politica. suspender a autonomia da 
Universidade e intervir em estabelc!cimenm.r; isolados, sem a anuénci:-a 
prêvia do C.N.E., que é o órgão mod~ador. 

'}"'""-----~ d nA~ 
) ----<:/ 

Novembro de 1994 



Novembro de 1994 DIÁRIO 00 CONGRESSU NACIONAL (Seçãcr II) 

APRESENTAÇÃO OE EUENDAS 

I 
P~llPG51ÇAO ....... ... ~ ---:::--:-:--:=~,.,....._, ~ 1~ ) MEDIDA PROVISÓRIA NO 711, de 21/Novembro/1994 

c P•CIIol ~ 

11o1 de o~ 
r--TIUI '""""'' 

TEXTO 

Dê-se ao Art. 2° da Medida Provisória n° 711 , de 
17 de novembro de 1994, no que -diz respeito ao art. 48 da Lei D

0 
4 

024/61, a seguinte redação: 

Art. 18 - O Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto.. apôs "inquêrito adminisirãtivo, prOposto -pelo Conselho 
Nacional de Educação, suspenderâ a autonomia da Universidade e 
intervirá em qualquer eStabelecimenro de Ensino Superior, por motivo 
de infrigência da Legislação do- ensino ou de preceito estatutário 
regimental. 

"JUSTIF!CATIV A 

Não. se pode deixar a critério de um Ministro de 
Estado .. que pode representar facç~o politica, suspender a autonomia da 
Universidade e intervir em estabelecimentos_ isolados, sem a anuência 
prévia do C.N.E., que é o órgão moderador. 

Sãbado 26 7399 



7400 Sábado 26 DIÁR!O DO CONGRESSO NACIDNAL (Seção li) 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

r~---------------,utoa --------------------, 
' Dt:;P,•iPDC - vú'TOf?. l'"ll çc"(c',t-JC 

i" 

Acrescente-se ao Art. 1°, da Medida Provisória n" 
'"'li. de 17 de novembro de 1994, no que se refere o Art. ...J.8, da L!1 nv 
4024/61. os_ parágrafos 3° e 4". 

§ 3 - A intervençã~ não atingirã. a gestão t:conõmica-

financeira. 

§ 4° - As medidas previstas neste artigo só podc::niO :;er 
aplicados após inquêrito que comprove as .irregularidades. no qual se 
proporcione~ amplo direito de defesa··. 

JU_STIFICA JlY A 

A Constituição Federal garante ã ····autonomia 

econõmic;I-:_financeira e não pode o Poder Público nela interferir. por 
contraria{ o previsto no art. 209 da C.F. ou por ficar o estado sujeito a 
indeníZar pelas consequências que a·dvier da intervenção. 

Por outro lado. o artigo da medida provisória 
confere poderes discricion:irios ao Ministro da Educação, contrariando 
ainda o principio constitucional de ampla detesa e de que nenhuma 
puniçào pode .ser aplicada sem o competem e processo apurador. 

Novembro de 1994 



Novembro de 1994 ~_DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soição II) S~bado 26 7 401 

APRESENTAÇÃO DE EWENOAS J 
[h]~i]FJ (•MEDIDA pROVIs~m"íl~ 111, de 21/Novelllbro/1994 

r~---------------auTOI ------------------~ 
" DEPUTADO OSMANIO PEREIRA -. \ f., HlolltUMtul 

IKUO 

2 . 
TEXTO 

• 
Acrescente-se ao Art. 2", da Medida Provisôria n• ~ 

711, de 11 de novembro de 1994, no que se refere o Art. 48, da Lei n• 

4024/61, os parágrafos 3" e 4". 

§ 3 - A intervenção não atingirá a gestão econõmica-

financeira. 
-

. 
' 

§ 4" - As medidas previstas neste artigo só poderão ser 

' 
aplicados após inquérito que comprove as irregularidades, no qual se ' 

' 
proporcione amplo direito de defesa·•. 

' JUSTIFICATIVA . . 
' A Constituição Federal autonoania 
i 

garame a 

l 
econômica-financeira e nãO pode o Poder PUblico nela ilt'lcrferir. por 

! 
contrariar o previsto no art. 209 da C.F. ou por ficar o estado sujeito a 

' 
indenizar pelas consequências que advier da intervenção. 

~ Por outro~ lado, o artigo da medida provisória 

: confere poderes discricionários ao Ministro da Educação; contrariando 

' : 
ainda o principio cOnstitucional de ampla defesa e de que nenhuma 
punição pode ser aplicada sem o competente processo apurador . 

. 

\ 

·:~, .. \ " - \, . - IM.t/ 



7402 Sãbado 26 DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Sc;ção II) 

APRESENTAÇAO.OE EWENDAS J 
r~---------------•uttR ----~----------~--

• 4 Oep ~ PA€5 LANOIM 1. i;-
110 

"'-*nwua 

~~§~====~·~L=:===di 

I" 

I o~!:!il_n 3 O~::_;nu··'-"-' -'·o-· ~lfiUHw•·. n o . . . . _ _ W IIOITIV&_ t ~l1TUITIVO Cl.lloUl, 

E.uiTICC I • 1 12 

TEXTO 

IIC:ISG 

Aci"esCente-se ao Art. 2°~ da Medida Provisória n° 
iii, de 17 de novembro de 1994, no que se r~fere o Art. 48, da Lei u• 

4024/61, os parágrafos 3" e 4". 

· · § 3 • A intervenção não aiingírá a gestão econômica-

financefra. 
1 

•• ' -

§ 4o - As medidas' previstas neste artigo só poderão ser 
aplicados após inquérito que ~omprove a~ irregularidades, no qual se 
proporcione amplo direito de defesa". 

JUSTIFICATJVA 

' ' A ·Constituição Federal garante a auronomia 
econômica-finànceira e não pode o Poder Público nela interferir, por 
conirariar o prevísro no art. 209 da C.F. ou por ficar o estado sujeito a 
indenizar pelas consequências que advier da intervenção. 

Por outro lado, o artigo da medida provisória 
confere poderes discricionários a:o Ministro da Educação, contrariando 
ainda o princípio constitucional de ampla defesa e de que neôhwna 
punição pode ser aplicada sem o competente processo apurador. 

Novembro do 199.4 



Novêmbro de 1994 DIÁRIO DO~CONGRESSO NACIONAL (SOçãom 

APRESENTAÇÃO OE EWENOAS 

l 
I 
J 

r-------~---C-"~·~ ~------~----~------~ 
l MEDIDA PROVIS0RIA NO 711, de 21/Noveabro/1994 

I .- u r o • 
'OE Puíf\ 0o ,, , ~To;;!'cç,f\cc ;i:>rv.r_ ~ 

.. 

TEXTO 

Dê·se :i.o Arf. 4° da ·Medida Provfsória n° i 11, de 
17 de novembro de I 994, a Seh•tunte redação: 

An. 4° · Fi1=am.extintoS as manâalos dos atuais Membros 
do Conselho Federal de Educação, devendo o Ministro ·da Educàção e ~ 
do Desporto exercer as atividades do Conselho Nacional de Educação. 
ate sua estruturação~ no prazo mâximo de 60 (sessenta) dias. 

JUSTIFICATIVA 

Criado o C~N.E. 1 não se- jusritica ·o :;~Ü- não
funcionaú'ltüto-no--prazci superiCir a 60 (seSsenta) dias. em "'sta dO que 
reza o Art. SIJ da Medida Provisória. que cria uma Comissão, com a 
tarefa de adotar as providências necessârias à orgamzaçào .: ao 
tlmci~mamemo da ât"ea Administrativa do C.N.E. 

tSSIIATUJ.---------------------------
~ '""l. f Q 

Sãbado 26 7 403 



7404 Sãbado 26 DIÁRIO DÓ CoNGRESSO NAÇ!ONAL (Seção li) 

HP-007 i. :i. 

1 00090 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

I~IOA PROVT~0RI~~~7-1~-l--d~-~--~~~~-------
. 17 /ROVBMBR0/1994 

I 
A IH O R -------------------., 

' DEPu}Aào vi<t..TõR- EMciO/IJJ I f7s7'9' 9 

Dê-se ao Art. 4° da Medida Provisória ll0 711, de 

17 de novembro de !994, a seguinte redação: 

Art. 4°- Ficam extintos os mandatos dos atuais meinbros 
do Conselho Federal de Educação, devendo, até 28 de fevereiro de 
1995, serem nomeados os novos membros do Conselho Nacional de 

Educação. 
1i Único - Até que se iitstãle o Conselho Nacional de 

Educação, as funções do antigo Conselho Federal de Educação serão 
exercidas por uma Comissão Especial nomeada pelo Min\litro da 
Educação e do Desporto. 

JUSTIFICAT!V A 
O prazo para instalar-se o Conselho Nacional de 

Educação, até 30 de abril de 1995: é extremamente longo para um · 
órgão de tamanha importância para a educação brasileira. Além do 
n'lais, a Comissão Especial a ser nomeada pelo atual Ministro da 
Educ"'ião e do Desporto perderá, sem dúvida, um grande tempo em 
adaptar-se à legislação do extinto Conselho Federal de Educação, sem 
contar que, em janeiro de 1995~ haverá uma mudança -de governo e, 
consequentemente, nos vários escalões do MEC. Assim, é preferivel 
que haja antecipação no prazo para instalar~se o Conselho Nacional de 
Educação e que o ôrgão inicie suas atividades com a maior brevidade 
possivel. 

-· y 
7 

Novembro de !994 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

APRESENTAÇÃO OE E~ENDAS 

1
,---------~ t.\ 1 O A 

4 OÊPUTAOO OSMÃNIO PEREIRA 

TEXTO~ 

Dê.:-se ao Art. 4° da Medida Provisona u~ 711. J.l! 

17 de novembro de I 994, a: seguinte redação: 

A.rt. 4°- Ficam extintos os mandatos dos atuais Membros 
do Conselho Federal de Educação, dev~ndo o Ministro da Educação e 
do Desporto e.X'ercer aS ativida-des do Cons-elbó Naci~nal de Educação, 
ate sua estruturação, no prazo máximo 9-e 60 (sessenta) dias: 

JUST!FlCA TIV A 

Criado o C .:"J.E., não se !UStllic~l 1l seu n:·lu 

ti.mcionamento no prazo-superior a 60 (sessenta) ~ilas. ~m '-1Sta t.iu i..JU!.! 
reza o Art. so da Medida Provisória, .que ctla lama Com1ssâo. cOin a 
t3.refa de adotar as providências necessárias :l orgamzaç:io (! ~v 
úmc1onamento da área Administrativa do C.N.E. 

l 
J 

i 
I 

I 

Sábado 26 7 405 



7406 ~Sãbado 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IT) 

APRESENTAÇÃO OE-EMENDAS J 
! noi'DSIÇ!O ------------~~ 

MEDIDA PROVT~ÕRIA NO 711 d• 17/NOVEMBR0/1994 

r

1

------- • u rG R ----------' I F· .. _..,, 
. JOAO t AUSTINO . -

' < • 

I" 

1 o SUl'~~~~_!_ ~:.us:TITUIIVA 3 DollOIFIL\II'o'A • DlliiTIVlS OSIJISun.u_rlv&Q.~ 

c1Al1C.C "'''"" IIICISO 

TEXTO 

Dê~se ao Art. 4° da Medida Provisória ti0 711, de 

17 de novembro de 1994, a seguinte redação: 

Art. 4° - Ficam extintos os mandatos dos atuais membros 
do Conselho Federal de Educação. devendo, atê 28 de fevereiro de 
1995, serem nOmeadoS-os novos membros do Conselho Nacional de 
Educação. 

§ tlnico - Até que se instale o Conselho Nacional de 
Educação, as funções do antigo Conselho Federal de Educação serão 
exercidas por uma ComiSSãO Especial nomeada pelo Minístro da 
Educação e do Desporto. · · 

JUSTIF!CATIV A 
O prazo para instalar-se o Conselho Nacional de 

Educação, ate 30 de abril de 1995, ê extremamente longo para um 
órgão de tamanha impcrtància para a educação brasileira. Além do 
mai•. a Comissão Especial a ser nomeada pelo atual Ministro da 
Educação e do Desporto perderá, sem dúvida, um grande tempc cm 
adaptar-se à legislação do extinto Conselho Federal de Educação, sem 
contar que, em janeiro de 1995, haverá uma mudança de governo e, 
consequentemente, nos vàrios escalões do MEC. Assim. é preferível 
que haja antecipaÇão no prazo para instalar-se o Consell1o Nacional de 
Educação e que o órgão inicie suas atividades com a maior brevidade 
possível. 

/ G 

NOVembro de 1994 



Novembro de 1994 
DIÁRIO DO CO"l'fORESSO NACIONAL (Seção II) 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

r-------PQQPOSlÇAO 

MEDIDA PROVISORIA NO 711r de 21/Novembro/1994 

r~---------l~TGR • 
. .lWl FAUSTOO 

T,EXTO. 

Dê·se ao Art. 4° da Medida Provisôria n° 711, de 
17 de novembro de l 994, a seguinte redação: 

Art. 4° • Ficam extintos os mandatos dos atuais Membros 
do Conselho Federal de Educação; devendo o Ministro da Educação e 
do Desporto exercer as atividades do CorlsethO -Nacional de Educa-ção, 
até J;ua estruturação, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

JUSTIFICATIVA 

Criado o C.N.E., não se justifica o seu nfuJ 
funcionamento no praza· Superior a 60 (sessenta) dias, em vista do que 
reza o Art. so da Medida Provisória,- Que· Cria Uma ComiSsão. com a 
tar~fa de adotar as providências necessárias à organiZação e ao 
funcionãmertto da ârea Administrativa do C.N .E. 

r~,-.------------ lSSIIlTUR&-------------~ 

. yJzc~ij{ ./]\_ ·1 

Sábaâ0'26 7407 



7408 Sábado 26 

" 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) 

APRESENTAÇÃO OE E~EN~AS 

IIIC.I$0 

I TEXTO 

Dê-se ao Art. 4° da Medida Provisória n• 711, de 
17 de novembro de 1 994, a seguinte redação: 

lut. 4°- Ficam extintos os mandatos dos aluais Membros 
do Conselho Federal de Educação, devendo o Ministro da Educação e 
do Desporto exercer as atividades do Conselho Nacional de Educação, 
até sua estruturação, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

JUSTIFICA T1VA 

Criado o C.N .E., não se justifica o seu nào 
funcionamento no prazo supériot a "60 (sessenta) diaS, em vista do que 
reza o-..Art. 5° da Medida Provisória. que cria uina ·ComiSsão, com a . 
tarefa de adotar as providências necessárias à orgatúzação e ao 
funcionamento da área Administrativa do C.N.E. 

r 

"'""'X-= I / //--/ 

N<2vembro de !994 



Novembro de 1994 _ DIÁRIO DO CONGRESSO NAÇIONAL (Seção I)) 

APRESENTAÇÃO DE EWENDAS 

f 
l 

l MEDIDA PROVIsO~~~o 711, de- 21/Novembro/1994 

r~,------- ru r o" ---------~ 

_ DEPUTADO VICTOR FACCIONI 

TEXTO 

Acrescente-se ao Art. -3." da Mt::dida ProvisOria af' 

711. de 17 de novembro de 1994, o seguinte paragrafo único. 

Parágrafo Único Os Conselhe~os que forem 
assumindo, na fonna exp\iCÍtada no caput deste artigo~ lerãO seus 
mandatos catrespondentes ao tempo que fartava para os- antecessores 
concluirem seus mandatos regimentais. 

JUSTIFICATIVA 

Procura·se desta fonna assegura• a continuidade 
-dos trabalhos iniciados·- pelo atuais Conselheiros, além de llllÍficar. 
posterionnente os mandatos dos futuros Conselheiros. 

Sábado 26 74W 



7410 Sábado 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)- - Novembro de 1994 

APAESENTAÇÃO DE EMENDAS 

~::::~ 

r~--------------,urtt ----------------~ 
: DEPUTADO OSMANIO PEREIRA I F 10

' NOIIIUIIIIG 

foi ...... 11 r-""" JQl de 01 I 4tl 
......... 111:111 

TEXTO 
• 

Acrescente-se ao Art. 4" da Medida Provisória n• 
711, de 17 de novembro de 1\194, o seguinte par.igrafo único. 

! Par.igrafo Único - Os Conselheiros que· forem 

as~do, na fonna explicitada no caput deste· artigo. terão seus 

; . mandatos correspondentes ao tempo que faltava para os antecessores 

j concluírem seus mandatos regimentais. 

~ JUSTIFICATIVA 

• Procura~se desta fonna assegurar ~ conrinui~de 

~ 
dos· trabalhos 'iriiciados: pelo atuais Conselheiros? além de unificar. 
posterionnente os mandatos dos futuros Conselheiros. , 

i: 
! 
l , 
l 
' 

I -
\ 

• l 1 I 
~ 

\.. 
• '$ 11 1Tifl1 

" \~ 1~ I'Mli.UI ~ ' 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS J 
l MEDIDA PROVISO~~'çjlo 711, de 21/Novembro/1994 

1

,--------& u 1 a~ 

' o _ ep • PAES -LÂNDIM 

< 

' ! 

o :Aif'lo(~~~VI. 2 o ~ul~fi!U~IVI 
clllliCll 
• 40 

0 -IFIC&HV.I ' EJ ... ,,,,. o 
I 

IIICISII 

Slltill1Uifl10 Q.olll"'-

"'"' 

. Acrescente-se ao Art. 4 o da Medida Provisória 1f 
711, de 17 de novembro de 1994, o segu_it~te-"parát,'Taf~ único. 

Parágrafo Único Os _ Conselheiros que forem 
assumindo. na forma explicitada no caput deste- artigo,- tedo séUs 
mandatos correspondentes ao tempo que faltava para os anteCessores 
concluirem seus mandatos regimentais. 

JUSTIFICATIVA 

Procura-se desta forma assegurar a continuidade 
dos trabalhos iniciados pelo atuais Conselheiros, além de unificar. 
posterionnente os mandatos dos futu_roS Conselheiros. 

r~,~.----------:_ __ ASSI.ATUR&--,------------, 

. /!tvl.) /.r.u!z-t~ 

Sãbado26 7411 



7412 Sábado 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~o ll) 

APRESENTAÇÃOOE E~ENDAS J 
PflolaT~IO----

I 
ldi r o~ 

:Deputado ~OÃO HENRIQUE I[' 
O oi.I.HilS~IWA 2 --o~~fiTUTI•A l o .... (00 n - o• -I l'li .f i!..JAII;TIWA I SW5liTIIITIWII Q.~ 

'""""'' 
TEXTO 

Acres-cente~se ao Art. 4° da Medida Provisória 11~~ 
711, de 17 de novembro de 1994~ o seguinte parãgrafo único. 

Parágrafo -único Os Conselheiros que forem 
assu~indo~ -·na fonpa explicitada no caput deste artigo, -terão seus 
mandatos correspondentes ao tempo -que faltava para os antecessores 
concluirem seus mandatos regimentais. 

JUSTIFICATIVA 

Procura-se desta. fonna assegurar a continuidade 
dos trabalhos iniciados pelo atuais Conselheiros. alêm de unificar. 
posteriçmnente os mandatos dos futuros Conselheiros. 

- r 

-Novembro de 1994 



Novembro de 1994 - DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção fi) 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 
,-------- ORtiPIJSIÇ•C --::--:--:----------~ 
1 MEDIDA PROVISÓRIA NO 711. dP. 17/nnv•mbrn/1994 

r~-------,~,~ 1 a R ------------, • . I F~ .. ~_'""" _ DEPUTADO VICTOR FACCIONI s ~ .JO 
7 

Q 1......., r'-1 - --r 

o~~~·~· 2 OsuaS;If\JIIV. 1 O.miiiCUIVl. Da!IITI\'AI-o~Sflf_uiTIV(I-~!Joi~ 

f':":"":"" 'lCIU. ---, ~~ UTICO 

1
101 dP. 01 I_ ~~ 

IIICISO 

'TEXTO 

Acrescente-se ao tinal do Art. 7° da Medtda 
Provisória 0° 711, de 18-de novembro de 1994. a seguinte expressão: 

•• Art. 7° . . .• b!!m como o D!!crcto ll" 1303. d!! OS d!! 

novembro de 1994 ••. 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de mr: Decreto elaborado com base na' 
Medida Provisória_ n° 661, de 18 de outubro de 1994, que foi reeditada 
com o n° 711, de 17 dc.novembro_dc l-994~ c.iuc·sõ_·agõra cstã S!:ndo 
devidamente apreciada pelo Congresso Nacional. que deverá alterã-la 
substancialmente em vista de sua transfonnação em Lei. 

Assim, propUb'lm-se como de bom sensq revogar
se o referido Decreto para que. com base nas questões soberanas do 
Poder Legislativo, o Poder Exe;utivó edite utn novo Df:creto, em 
consonância com as QOV~S d~~trizes legais~ 

r, ------------. ,l S ~ I M- 1 U ~ ~ ---~ · 

i" C _:.'~~ ~- c[ 
-<- --; 

( '-· '---·~-

Sábado 26_ 7413 
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7~14 Sábado 26 ~ DIÁ.!UO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS l 
r------- PAOI'OSIÇ.U ------------~ 
1 MEDIDA PROVISORIA NO 711. dP 17/n~v~mb~~/1994 

r~------- a u r o • ~--==:::-:=-----~ 
: OEPtiTADO OSMANIO PEREIRA 

'""""" IIICISG 

TEXTO 

Acrescente-se ao final do Art. 7° da Medida 
Provisória h' (.!!,.de 18 de novembro de 1994, a seguinte expressão: 

··Art. 7° ... , b~m como o Decreto n~ 1303~ de O~_de 

novembro de 1994". 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de um Decreto elaborado com bas_~- na 
Medida Provisória n' 661, de 18 de outubro de 1994, que foi reeditada 
com o n' 711, de 17 de novembro de 1994, que só agora-está sendo 
devidamente apreciada pelo Congresso Nacional, que deverá alteci-la 
substancialmente em vista de sua transformação em Lei. 

~ Assim. propugna-se como de bom senso revogar-
se o referido Decreto para que, com base nas questões_ sQberanas do 
Poder Legislativo. o Poder Executivo edite um· iiovo Decreto, em 
consonância com as novas diretrizes legais. 

Novembro de 1994 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

APRESENTAÇÃO DE- ElAENDAS r 

r~--------..-u-ro 11 _____ _;. ___ _ 
• p I r;-, 110 Pll(llliWIUI 

. Dep. AES LANOIM _ ~~ 

I" 

TEXTO 

Acrescente-se ao firial- do Art. 7° da Medida 
Provisória n° 711 > de 18 de novembro de 1994~ a seguinte expressão: 

"Art. 7' ...• bem como o Decreto n' 1303, de 08 de 

novembro de 1994 ... 

JUSTIFICA T!V A 

Trata-se de um Decreto elaborado com _base nà 
Medida Provisória n' 661, de 18 de outubro de 1994, que foi reediiada 
com o n' 711, de 17 de novembro de 1994, que, só agora estã sendo 
devidamente apreciada pelo Congresso _Nacional; que devCci alterá-la 
substancialmente em vista de sua transformação .em Lei.- . : 

Assim, propugna-se como de bom senso revogar
se o referido Decreto para que, com base nas questões soberanas do 
Poder Legislativo. o Poder Execl,!.tivo edit~ -~ novo Decreto, em 
consonância com as novas diretrizes legais. 

~&""""!' ~ ' t) Úf_-t1_ j/ Yl1A...-

Sábado 26 7415 
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APRESENTAÇÃO OE EWENOAS 

~Ft~B 

I 
. 1.1 l •• 

"D•put~do .JOiO HEJtFUQUE 

c .. TIU 
• 70 

•..ai.cuf• 

TEXTO 

Acrescente-se ao final do Art. 7• . da Medida 
Provisória n°-711~ de 18 de novembro de 1994, a seguinte expressão: 

"Art. 7° ... , bem como o Decreto n• 1303, ae 08 d~ 
novembro de 1994 ". 

JUSTIFICATIVA 

i ~ Trata·se de um Decreto elaborado com base na 
l Medida Provisória n• 661, de 18 de outubro de 1994, que foi rcedliada 
; com o n• 711, de 17 de novembro de 1994, que só agora está sendo 

devidamenle apreciada pelo Congresso Nacional, que deverá alterá-la 
substancialmente cm vista de sua transfonnação em Lei. 

Assim, propugna-se como de bom senso revogar
se o referido Decreto para que, com base nas questões soberanas do 

· Poder Legislativo, o Poder Executivo edite um novo Decreto, em 
consonância com as novas diretrizes legais. 

r 

J 

.,-.----------------------- &SSil&TUI&-lr-·----t~~~~~~--------~ 
!----' /J-l 

Novembro de 1994-
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APRESENTAÇ~O OE EMENDAS 

~------- PRClPil~ltAO 

3 'HEDI.DA PROVls0RI.A NO 711,. de 17/novembro/19_94 

l 
J 

l '-" Q • .:..._---------;~ -~-.a I'IICITUIAIQ ------.

1

-

fooputadO JOÃO HENRIQUE . L . 

" 

Ao,llou 

TEXTO 

Dê~se ao Art. 1° da Medida Provisória 0° 711, de 
i 7 de novembro de 1994, no que diz respeito ao Art. go da Le1 n" 
4.024/61, a segui;cte redação: 

Ar!. 8' - O Conseltro Federal de Educação é 
composto de 24 (vinte e quatro) Conselheiros, nomeados pelo 
Presidente da República? após apreciação dos indicados pela Comissão 
de Educação do Senado Federal, para mandato de 04 (quatro) anos, 
pennitida uma recondução, escolhidos dentre brasileiros de reputação 
ilibada e de notâvel ~ber e experiência em matéria de Educação, 
levando-se em ·consideração de neles serem devidamente re:presentados 
as·diversas regiões do Pais~ os diversos níveis e modalidades de ensino 
e magistério Oficial e Particular. 

JUSTIFICATIVA 

O Conselho Federal de Educação é um cdlegiado 
que representa a sociedade brasileira e não o Ministério, Desta fonna a -
co1>1posiÇão do C.F.E. deve ser de nomeação do Presidente da 
República, após a apreciação pela Comissão-de Educação dO'i' Senado 
Federal. 

Não se justifica a cOmposição corporativa de um 
colegiado que deve estar acima de interesses de grupos.. panidos 
políticos, grupos de pressão, corporação de profissões ou facçõc:s 
diversas. O C.F.E. deve estar subordinado ao rvfEC, embora faça parti! 
da estrutura educacional. 

Por outro lado não se justifica impedir a 
recondução de ConSelheiros que podem estar desenvolvendo trabalhos 
relevantes. A folma de nomeação prevista, ena uma cc
responsabilidade entre o Poder Legislativo. moderador e representante 
da sociedade e o Poder Executivo. 

I' 
I I 

l 

Sábado 26 7417 
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l'"'iF"007 :i. :i. 

00:1.04 

APRESENTAÇÃO DE EWENOAS- l 
r--------.,, .. -------------, 

J MEDIDA. PROVIS0RIA. NQ 711, ~ .. 17/nov~r~~l994 

I 
'"' T Q 11; 

• Deputado JO~O HENRIQUE 

I 
:- ,AlcACIIMQ 

. III 

~TEXTO~ 

rena 

Dê-~e ao art. t• <la Medida Provisórian• 711, de 
17 de novembro deJ~, no que diz.resP,eJto ao§ 3• .do art.:s··<Ja Lei 
n• 4024/61, de 20 de dezembro de 1961,-a segtiinte redaÇilo: · · · 

§ 3• - O Presideote do Conselho Nacional de Educação 
será ·escolhido pelo_Colegiado, para um mandato de 02 (dois) anos. · 

JUSTIFICATIVA· · 

A indicação do Presidente do Conselho Nacional 
de Educação ou de qualquer colegiado deve ser de competência do 
próprio~ Conselho, não ~·justificando a sua nomeação pelo Presideote 
da República. . .' ' · 

c 
.------------..'5~1\ITUl' /// / .. ' .<,f.-_.......'1' • í ...... --,.,. 

~ Novembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
:[22'1'"Ti.179iJ I, MEDIDA PROVIS0;;:

1

~ 711, de 17/noveüro/1994 1_ 

I 
~u1e1 

• Dggutado JDIQ HENRIQUE 

h •Ó<oM --, r;-:<>o<O 

Jllde Ol~:~a 
,~. 

[ 

TEXTO 

Dê.se ao An. I" da Medida Provisória n• 7 I I, de 
17 de novembro de 1994, no que d~ respeito ao § 1", cio an. s• da Lei 
n• 4024/61, a sel,'Uintc redação: 

§ I" - De dois cm dois anos cessará o mandato de me1ade 
dos Membros do Conselho c ao ser conslituido, 12 (doze) Conselheiros 
terão mandato de 04 (quatro) anos e os demais terão mandato de 02 

(dois) anos. 

JUSTIFICATIVA 

É fundamental que para a continuidade . dos 
trabalhos a substituição total criaria problemas. Da forma proposta, a 

emenda evitará o problema. 

I 

~-----------~(----~~--~ '""'1= ;}~;/ 1 
v 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
] 

I" 

Acrescente-se ao final do Art. 8°, da Medida 
Provisótia n.) 71.1, de 17 de novembro de 1994, a set,'t!Ínte redação: 

, . 
.. Art. 8" ... ,.bem•eomo os ~eretos.a~· 1303; de.-08 d~. 

novembro de !994. 

Fícando 'd Art.' ·8° co'tn a seguinte redação: 

Art: 8" - Ficam revogados o Art. IS da Lei 4024, de 20 
de dezembro de 1961, o an. 46 da Lei n• 5540, de 28 de novembro de 
1968, bem como o Decreto n° 1303, de 08 de novembro de_l~9{' · 

JUSTIFICATIVA 

O Decreto n• 1303, de 08 de.novembr<>de !994, 
foi editado em função da extinção do Conselho Federal de Educação. 
No entanto, havendo üma Comissão Especial e antecipando-se o inicio 
de funcionaffiento do Conselho Nacional de Educação: para fevereiro de 
1995, como pÔr nós sugerido, o Decreto n" 1303/94 perde sua 

finalidade. 
Além do mais, o Decreto está- eivado de 

inconstitucionalidades, é extremamente centrnli:zador, invadindo ainda 
a autonomia e competência ~os Estad~s 

NOvembro de 1994 
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l 
APRESENTAÇÃO DE EWENDAS J 

~7"11/ 94 

lr,-------------~~ta• ------------------, • ..... 1U61111 .-------

, DEPUTADO VICTOR FACCIDitl • \<:: .J- ~ 
• • .J .,'-r- -1 

I' 

I 

\" 

TEXTO 

Substitua-se, todos os dispositivos da Medida 
Provisória n• 711, de 17 de novembro de I 994, a expressão: 

··conselho Nacional de Educação" pela expressão 

··conselho Federal de Educação". 

JUSTIFICATIVA 

Nao tem scnudo mudar-se o nome jã tradicional e 
respeitado do Conselho Federal de Educação para Conselho Nacional 
de Educação, pois a Rcpüblica Federaliva do Brasil, como o próprio 
nome diz. é uma Federação c rulo um Estado Unillirio. 

A manutenção do nome do Cons.:lho Federal de 
Educação é, ponanlo •. de timdametllal imponãncia para se respcilar a 

es1ru1ura federa1iva do Brasil. 

··-- '1' 
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APRESENTAÇÃO DE E~ENDAS l l 
j 

___ ,,~--~~~---~ 
I
' I I PIICII'ttS!Ç~ll 
?1 1~ 1 MEDIDA PROVISORIA NO 7J.l. _dP 17/n,...v~b,.. ... /1994 

I - • ll"TO" 

• Deputado JOÃO _HENRIQUE I f" 

~ . 

'OSUH!l;s::.•n; nx ~~u11.1r•v• 3-o... 0 0 l!_j _ I ICUIVA • IDITIYl I SUISTITUiliVC CI.O:..&. 

IIICI$0 

TEXTO 

Substitua-S., todos ·os .dispositivos da Medida 
Provisôria 0°_711, de ]7_ de novembro-de 1·994, a expressão: 

"'Conselho Nácional de Educação" pela expressão 

"'Conselho Federal de Educação", · 

JUSTIFICATIVA 

Não tem sentido m\ldar-se o nome jâ tradicional e
respeitado do Conselho Federal de Educação para Consel]lo Nacionai· 
de Educação._ pois a República ·Federativa do Brasil, cOmo o próprio 
noffie diz, C uma Federação e' não um Estado Unitâtlo. 

A manutenção do nome do Conselho federal de 
Educação é~ portanto, de fundamental importância para se respeitar ã 
estrunrra federativ11 do Brasil. · 

r 
,-,,----------------------- lS51•1TURI---T'----~-,/L__tL ~------~ 

\--f1 I 1 
\ 

Novembro de l994 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção m 

APRESENTAÇÃO OE EWENOAS J 
r-------PQQPtlSIÇW -------------

MED:IDA PROVISÓRIA NQ 711. dP ~7/n!"'V""'mbrn/1994 

r~-------.-u r o a ---------~ 
" Dap. 'PAEs· LANOIM I filO. PAOW.TUAIIIO 

1, 

'0~5::1~& ~ Çl~_sr•~-~~~ lo, .. ''''''''' o o -------- -~ _ _ • t AIIITIY& t SU&$111Uifl~!) ~~ 

'""""' 
TEXTO, 

Substitua-se, todos os dispositivos da Medida 
Provisória n'711, de l7' de novembro de 1 994, a expressão: 

"Conselho Nacional de Educação" pela expressão 

"Conselho Federal de Educação" . 

. JUSTIFICATIVA 

Não tem sentido mudar~se o nome já tradicional e 
·respeitado do Con_selho Federal de Educação para Consel~o Nacional 
de Educação, pois a República Federativa do Brasil, como o próprio 
norhe diz, e uma Federação e não um Estado Unitário. 

A .manutenção do nome do Conselho Federal de 
Educação é, portanto~ de fundamental importância para se respeitar a 
estrutura federativa do Brasil. 

,: ' 

Sábado 26 7 423, 
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APRESENTAÇÃO OE EWENDAS 

•"' r a • 
J' DEPUTADO OSMANIO P_EREIRA 1 r·-~·· 

.I 
~\ 
~I 
~~· , ' ' ' 
" ij 
" " " 
~ 
i ,. 

SubsÚtua·se, todos os dispositivos ~da Medida 
Provisonã ü• 711, de 17 de novembro de I 994, a expressão: 

··conselho Nacional de Educação" pela expressão 

··cmiselho Federal de Educação". 

JUSTIFICATIVA 

":'--ão tem senrido mudar .. se o nome Já tradícional e 
rospeuado do Conselho Federal de Educ:ar,ãO para Conselbo Nacional 
de Edu\:aç:ão. pois a República Federativa do Brasli. como o próprio 
nome diz. C uma_Federnçào e nàó um_Estado Unitário. 

A manutenção do nome do Conselho Federal de 
Educação é. portanto, de fundamental imponãncía par;a S4: rcspdtar a 

estrutura tederativa do Brasil. 

~~------~--~~~· 

Novembro de 1994 
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SENADO FEDERAL 
RESOLUÇÃO N" 62,bE 1994-. .;,_ ____ ;;..... ____ _ 

RERRATIFICAÇÃO 

Na Resolução n• 62, de 1994, publicada no DCN ( Seção ll), de 21-10-94, pág. 5864, 
na emenÍa e no patágmfo único do art. I 0 , 

Onde se lê: 
"~---aquisição •... mercado internaCional ... '\ 

Leia-se: 
11 

•••• aquisição integral, ... mercado interno -"· 

SUMÁruO----------------~ 

1 -ATA DA 166" SESSÃO, EM 25 DE NOVEMBRO .:_ Piilio para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei do 
DE 1994 . Senado n• 11!94-Complementar 

1.1-ABERTIJRA -·Recebimento do Ãviso n° 466/94, da PreSídêncià do Tri-
1.2- EXPEDIENTE bunalde Contas da União, encamin!Iando a Decisão n• 660/94, re-
1.2.1- Pare= ferente a providências solicitadas pela CCómissão de -OrÇamento. 
Referente à seguinte matéria: quanto à execução da projetas pela preíeítura de Guaçuí (ES). 
- Projeto de Lei do Senad.o n° 111_94-Çç>mple~!U. que -_Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos teri:nos 

dispõe sobue fontes de recnrsos do Fundo de Apoio ao Desenvol- do artigo 174 do Regimento Interno. . · · 
vimento Social- F AS, e dá outras providências. - 1..2.5- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 

1.2.2-Ofícios 13 - ENCERRAMENTO - - . -

- Da Lidenmça do PDT na Câmara dos Deputados, de subs
tituição de membros nas Comissões Mistas destinadas a elnitii;" pa--
recere• sobue as Medidas . Provisórias n's. 719 e 121/94, 
respectivamente. 

1.2.3- Disanso do Expediente · 
- SENADORJARBAS PASSARINHO- Apoio ã decisão do 

Presidente eleito Fernando Henrique Cardoso, de dest.i:Oa.r Iecursos 
para a recuperação e conclusão das obras da Rodovia TransamazA.. 
nica-

1.2-A- Comunicações da Presidência 

2- ÍNSTlrtJTO DE PREVID~NCIA !)OS CONGRES-
SISTAS -

Ata da 15' Reunião Ordinária, do Consellio Delibetativo, 
realizada em 20 de outubro de 1994. 

3-MESADIRETORA 

4- LÍDERES E VICE·LÍDERESDE PARTiDoS 

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
TES 

Ata da 166a Sessão, eni 25 de novembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

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

Airton Oliveiia - Carlos Patrocínio - Chaga• Rodrigues -
Epitácio Cafeteiia - Fnmciseo Roliemberg - Gilberto Miianda -
Jacques Silva - Jarbas Passarinho ~ Joaquim Beato - Jonas Pi
nheiro - Josaphat MariDho ~ José Edoardo - Lourival Baptista -
Nabor Júnior- V almír Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimeri!O de 15 Srs. Senadores_ Havendo nú
mero regilpental, declaro aberta a sessão. 

S_Õb a proteção de Deus, -iniciamos nOssos trabalhos. 

O Sr. 1 • Secretm-io. procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 
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EXPEDIENTE ~blica, confonne dispõe o art. 48, xm. da Constituição Fede· 

PARECERW227,DE 1994 

Da Comissão de ASsuntos Econômicos sobre o
Projeto de Lei do Senado n° 11, de 1994 - Comple-

. mentar, que "dispõe sobre fontes de recursos dQ. ~· 
do de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS e cÍá. 
outras providências." ' 

Relator: Senador Odacir Soares 
1-Relatório 
Veio a esta- Coniissão -de-Assuntos EcOnÔmicos para emis

são de parecer o Projeto de Lei do Senado n° 11, de 1994- Coni
plementar .. de autoria do Senador :Marco Maciel, que "dispõe sobre 
fontes de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, e dá outras providências.11 

O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS foi 
criado pela Lei D0 6.168, de 9 de dezembro-de 1974, com id'mali-
~e de dar apoio fmaiLieiro a programas e projetos de catáter so
cial que s~ enquadrer:r'- nas diretrizes e Prioridades da estratégia de 
desenvolvliD.ento SOCial dos Planos Nacionais de Desenvolvimen
tc;>. Arefe~d3. Lei instituiu em seu ait: 2°, I a renda líquida das lote
nas esportiva e federal como um dos recursos básicos do Fundo. 

A Constituição Federal de 1988, por outro lado, incluiU em 
seu m.t. 195, DI.. a receita de concursos de prognósticos entre os z:e.. 
cursos a serem usados para o fmanciainCiltõ da seguridade social. 

Atendendo àquele ditaine constitucional, a Lei n° 7 .856, de 
24de outubro de 1989, _que altera a tributação de fundos de aplica
ção de curto praro e dispõe sobre contribuições sociais, determi
nou, no C:ZPU: § 4°, que _a renda líquida de concursos de prognósii- , 
cos. no amb1to do Governo Federal.. passasse a constituir contri
buição destinada à seguridade social. O .§ 3° do mesnio art. 4° fi
xou o percentual de 40% (quarenta por cento) dÔ valor dessa con
tribuição como recur.;o do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, a ser aplicado na área da seguridade social. 

Posterionnente, a Lei D0 7 921, de 12 de dezembro de 1989, 
que _estipula o valor dos direitos a serem pagos-aas:Sociações des
portiVas pelo uso de suas denominações e símbolos na Loteria Es
portiva Fedetal, alterou, em seu art. 2°, o texto do § 3° do art. 4° da 
Lei D0 7.856, de 1989, eliminando a referênCia a que os :recUrsos 
devam ser aplicados na área da seguridade sociaL 

_ b) a _matéria não se insere no campo da competência priVati
va do_ ~tclente da República, de que IIala o § 1° do art. 61 da 
Constin.nçao Federal, cabendo, JXn1a.nto, sua iniciativa a qualquer 
membro do Poder Legislativo; 

e) pel? fato de dispor especificamente sobre fmanças públi
cas, a matéria deve ser regulada em Lei Complementar, na forma 
do que detennina o art. 163, I, da Constituição Federal 

Na medida em que se restringe a regulamentar a dotação de 
reairsos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS 0 
conteúdo temático do Projeto é plenamente adequado ao Ore!.,;.. 
mento j.uídi~ em :Vigor. 

- - -Nada tenh~ a ~ de ou~ parte, ao mérito da proposição. 
O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS constituiu
se. _desde sua criação, em impOrtante fonte de fmanciamento de 
pro?tos visand_o à melb~ das condições de vida dos setores ' 
maiS carentes da sociedade. A desaceleração de suas atividades 
pro~oeade pela vigência da Lei D0 8.212, de 1991, determinou: 
particularmente, o corte de linhas especi.ãis--de financiamento para 
a co~trução de unidades escolares de I 0 e 2° graus e de centros 
hospitalares em mttnicípios de pequeno porte, que enfrentam difi
~dades de acesso às linhas usuais. de obtenção de recursos fman
cerros. 
- Manifesto-me, assim, favotavelmente à aprovação_ do Proje
to de Lei Complementarn° 11, de 1994, do Senado Federal. CUm
pre observ~, p~ que-o Projeto deixa de contempbr, no que se 
refere à aplicaçao dos recur><>S do FAS, dnas importantes áreas de 
desenvolvimento social, quais sejam as de saneameJJto básico e in
fra~e~tura utbana, ta.Zão por que proponho as emendas a seguir~ 
objetivando sanar .essa lacuna: · 

Emenda n° 1-CAE 
Alterara redaçãodo art. J•doPmjeto de Lei Complementar 

n• 11, de 1994, para o annnciado seguinte: ~- ~ 
11art. 1° Os recursos destinados ao Fundo de Apoio ao De

senvolvimento Social- F AS, criado pela Lei D0 6.168, de 9 de de
zembro de 1974, regulamentado pelo Decreto D0 75.508, de 18 de 
março de 1975, siriio aplicados pela Caixa EcollÔDlica Federal -
CEF, ~ob a fOIIDa de fmanciamento aos setores público e privado, 
de ~.)Otos de caráter social, preferencialmente nas áreas de saúde, 
preVIdência e assistência sOcial, educação, trabalho, saneamento 
básico e in:fra-estmlma mbana." 

Emenda n• 2-CAE ~ ~ 

. Aherar a redação do parágrafo único do art. 2° do fu,jeto de 
Lei Complementar n° 11, de 1994. para o -enunciado seguiüte: 

"art. zo .. _ .. ____________ .. _ .. _ .. _··-······-··-··-··-··-··-·-··-·· 

Porfllll, a Lein•8.217,de 24dejulhode 1991,determinou, 
em seu art. 26, que a renda líquida dos concursos de prognósticos 
passasse a constituir receita exclusiva da seguridade social, com a 
ressalva, ~te do ~ 3° do mesmo artigõ, de que fossem repas
sados à Caixa Econôm1ca Federal, os valores necessários ao Cum
i:'ento dos coniiatos ainda vigentes na data da !'lb~cação da 

O presente Projef.o- de Lei Complementar objetiva, essen
~ente, reconstituir os recuisos ·do Fundo de Apoio ao Desen
volvllllento Sociãl - FAS, destinando-lhe outra vez, conforme _o 
disposto em seu art. 2°, I. 40% {qliareD<a~jjor cento) da renda líqui- ~ 
da das loterias administiadas pela Caixa Econêmica FederaL entre 
outras fontes de recursos. 

Parágrafo único. Os_ recursos previStos no inciso I, iepisSa
dos pela CEF ao F AS no I • (primeiro) dia útil do més subseqúente 

-ao ~ sua m;recadação, serão aplicados nos programas e- projetos 
re~Cl~s à _seguridade soeial, nas áreas de saúde, previdéncia e 
assistencta social, bem como nas áreas de saneamento básico e in
fra-estrutura urbana." 

II- Voto 
O Projeto de Lei Complementarn° 11, de 1994, do Senado 

Fed ... e~, preenche o requisito de constitucionalidade quanto à com
petenaa do autor para a iniciativa da proposiçio e à propriedade 
da adoção do modelo formal de Lei Complementar para transfor
má-la em ato, tendo em vista que: 

. . a) versa sobre tema fmanceiro, matéria da competência le-
giSlallva do Congresso Nacional,. com a sanção ~ r.residente da 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1994. 

Assinaram o parecer em 22 de novembro de 1994 os Senho
res S~. - João Rocha, .!i'residente - Odacir Soares, Rela
tor - l\lfredo Campos - Ronaldo Aragão - Airton Oliveira -
Josaphat Marinho - Meira Filho -Dario Pereira - Ronan Tito 
- Joolo:e Tristão- Esperidião Amin - Jutahy Magalhães- Sal
danha Derzi- Jonas Pinheiro - RE)linaldo Duarte. 

O SR.-PRE$IDENTE (Cha8i'S Rodrigues)- O expediente 
lido vai à publicação. ' · ·· · 

Sobre a mesa, ofícios que serãO lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 
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Oficio n• 465/94 

Brasllia. 21 de novembro de 1994 
Senhor Presidente. 
Nos termos regimentais; indico a Vossa ExOOtência os Se

nhores Deputados VIV ALOO BARBOSA e MIRO TEJXE:IRA 
para integ:rm!m. na qualidade de membros TitUlai e SUplente. res
peçtivamente, em substituição ao Senhor Deputado LUIZ SALO
MÃO e a Senhora Deputada BETH AZIZE.-a Comissão Mista do 
Congresso Nacional destinada a apreciar e--w parecer sobre a Me:
dida Provisória n• 719, de 18 de novembro de 1994, que "dispõe 
sobre o exercício das atribuições instilllcioruiis· da Advocacia-Ge
ral da União, em cãráter emergencial e provisório, e & outraS pro
vidências''. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestOs de conside-
ração e apreço.- Giovanni Queiroz. V ice-Líder dO PDT. 

_resentei aqui por tanto len1po. e ainda represento_ até o fnn do nlês 
de janeiro. 

Ocone, Sr. Presidente •. que paclelamente a isso, o jornal publi· 
ca uma noticia inteiramente inVeôdica sobre a TrnQ'iarnazônica. 

Já que estamos em tempo de esquerda dominando o PaíS. 
uma esqueida, aliás, estranha. misturada com alguns plutocratas 
naciõffiriS, déVó dar uma palavra relativa ao que foi a Transarnazô_ 
i:rica. tão atacada pOr essa mesma esquerda como sendo obra faraó
nica dO Presidente Médici 

Eu era Ministro da Educação e recebi uma chamada para ir 
ao Palácio. Quando Cbégueí, o Presidente me disse; ''Não lhe es
tou -CbaJilaD.do como Minfstro- aa Biu_cação, mas· como Senador 
pelo Par.i". Estavam numa sala o Presidente, os chamados Mllris
tros da C c;a,. e quatro Ministros: o Ministro Mário Andreazza, dos 
Transportes, o Ministro Cinle Lima, da Agricultura, o MiniStro 
COsta CavalcaQ.ti, do Interior, e o Ministro Joã_o Paulo dos Reís 
Velloso, do Planejamento. Na sala, um cavalete e um mapa. &tão,· 
disse-me o Presidente: ''Estamos pensando em constrUir uma estra
da cortando a Amazônia e eStamos em dúvida porque dois Minis--

Ofició n° 464/94 ___ • tros_ aqui estão favoráveis e dois são contrários". Os dois M:iriiStrcis 
Brasilia.. 21 de novembro_ de 1994 favoráveis à construção da estrada eram exatamente o dois gaú

S~or Presidente. --chos: -o -Ministro Mário Andreazza e o Ministro Cirne Lima; os 
Nos termos regimentaiS, indico a Vossa Ex.cel~ncia os Se- dois Ministtos contrários eram os dois nordestinos: ·o-- Miriistro 

nhores Deputados CARLOS LUPI e CARRION JÚNIOR para in- Costa Cavalcanti e o Ministl;'O João Paulo dos Reis Velloso. Por 
tegrarem, na qualidade d~ membros_ Titulare Suplente, re~íVa- que esses eram contrários? Não era por nenhuma atitude menos 
mente, em substitUição aó Senhor Deputado LUJZ SALOMÃO e a respeitável. Eles defendiam que os recursos destiriados à consuu
Senhora Deputada BETii AZlZE,. a Comissão Mista do Congresso- çãb da Transamazônica não saíssem -da aplicação do PIN, Progra.
Naciona1 desti.I:i;l.da. a apreci~ e dar parecer sobre a Medida Provi- ma de Integração- Nacional, porque 30% destes seriam dedicados 
sória n° 721, de 18 de novembro de 1994; qúe •prorroga 0 prazo ao Nordeste.. Era essa a resistência. 
de isenção do Imposto sobre Produt~ __ Industrializados, prevista no -Sr. Presidente e S~ _e Srs. Senadores, entusiasmei-me e vol
art. 1o da Lei 0 o 8._191, de 11 de junho de_I991.-~e altera a redação tei-me~ Sua Excelênciii, quando roncedeu-me a palavra, edis
dos bens contemplados com referida isenÇão'': --- se-lhe: E a primeU:a vez que vejo. numa Presidência de República 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência prctestoS de cóilside- neste Pais, desde que me entendo, alguém preocupar-se com pro-
ração ~ apreço._ Giovanni Qtieir.9z, Vice-Líder do POT. _ _ h lema demográfico. EStaniOs-com a ·J\n:mzônia sob suspeita de ro-

O SR. PRESIDEI"ff'E (Chagas Rodrigues) _ ,Seião reitas biça internacional, tese sobre a quaf tenho algumas reservas pes· 
as substituiÇõeS solicitadas. soais, mas que sem dúvida neohuma é algo que chama a atenção 

Há oradores inscritos. - do ~ndo e é uma,~~ ~te~ente de~bita~ De _acordo com~~ 
Concedo a palavra ao nobre senãdQr_ Ron.ãlciõ- Aragão". ~ografos. uma a.rea qu~ teiilia me~o~ de d01s~habttantes IX'! qUI· 

(Pausa.) - lometro quadrado é constderada desértica. Entao, a Amazôma era 
Concedo a palavra ao nÕbre Senador -&peridião Amin. -um deSertO do ponto de vista demográfico, eriquantO que no Nor-

(Pausa.) deste,já ali, pululavam30 milhões de pessoas. que já não tinham a 
Concedo a palavra ao nobre Sena_QorJ~s Passarinbo. possíbilidã.de de obter a garantia do seu sustento através do pr6-
0 SR. JARBAS PA.SSAAINHO (PPR _ PA. Pronuncia 0 · pri6 solo. Lembrei-me de uma frase de Olíveira Vianna- um dos 

seguinte discurso. s~ 1;evisão do orª-dor.) _ st-: Presidente: sras e primeiros estudiosos de brasiliana nQ Brasil - qUando dizia: ''No 
Srs. Sefladores. li. onteni. que 0 Governador eleilq_-ºº._PaifE:steve Nordeste. existe o homem sem a terra e na Amazônia exíste a terra 
com o ~idente eleito da República e deste recebeu .a_ segurança ·sem o homem''. Pensei. então. em defender junto_ao Presidente e 
de que 0 Estado do Pará receberá_R$2 biThõe~y.ua a rec_upe_~ção _aos Ministros a idéia de vasos comurilcantes; quer dizer. tlnuíamoS 
das estradas TraDSamazônica. de a.üabá a Santarém, e· àBR-Z22. o excesso de população do Nordeste, para a rarefação demográfica 

- Na verdade, Sr. Presidente, essas es~s são da -~nSa~ da Amazônia, fazendo a estrada. e evitando que o nordestino fosse 
bilidade do Governo Federal _ todas elas são BR _ e estão de tal mais uma vez obrigado a sair, espancado pelas secas, já vítima de 
modo estragadas que basta dar Q ·segumte-exemplO; ria T~ama- alguém que, na Amazônia, já estivesse fazendo a exploração do 
zônica, ano passado, fol feito um rali. Só- se-f~jiliDas:piores es- homem pelo homem, na-medida em que pagava a sua viagem. pa
tradas do mundo. gava a sua passagem; o nordestino ia para um hotel e já ia acunru-

Mas. paralelamente a essa notiCia. que mé :roxpriende por- lando dívidas até chegar no seringal. 

que não sei como um Presidente da República pode dizer a queni F3lei com muito ardor, com muito entusiasmo sobre isso. O 
quer que seja, -..desde logo, que vai lhe dar R$2 bilhões- o País Presidente decidiu,_então, naquele p1omento, construir i"Transa
não é uma fazenda pessoal, o País não é dirigidO por uma pesSoa mazôriiéã:-aiien:do: "Bom. então vamos construir a Trtmsamázô
que possa dizei-: vou dar tanto para cá, para ali, para aco~ hã uma niCa". Os nordestinos. naturalmente perderam uma parte dos 30% 
lei chamada Lei de Meios, Lei de Orçamento, e é dentro do orça- do PIN". E foi construída a estrada. 
mento que se fazem as coisas~ é c~·que um Presidente da Repú- Anos depois. Sr. PreSidente, tive a oportunidade de compa-
blica poderá dizer que vai dar prioridades. O que estranho é dizer recer a uma bela festa de :ipauguração da TraD.Sa..t:ria.Zônica.líãfisi
logo que são R$2 bilhões que se:rão dados. Mas espero que real- tamos por aquela estrada a 80. 100 qliilômetros por hora. numa 
mente sejam dados, porque isso ·é que interessa ao Estado que rep- pista de rolamento amplo. bonita.. A estrada tinha sido objeto até 
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de noticia ou cipã da Time Magazine, por uma razão muito sim
ples. A revista americana dizia: ''De um modo geral, constr6i-se 
uma estrada partindo-se de uma cidade tal para uma cidade qual. 
de uma vila para outrn. vila. Aqui, não. é dentro -da floresta; os pon
tos são marcados por longiblde e latitude. Então, passa-se da lon
gitude e latitude qual para longitude e latitude tal, inteiramente de
sabitada". 

A~- surgiram as lendas de que se desc-Obria que a planície 
Amazônica não era planície, porque ao IOiiio desse trajeto da es
trada teriam sido encontradas áreas de 300 ou 400 metros de altura 
- o que realmente aconteceu -~ e as pessoas. que, evidentemente. 
não tinham estudado geografia, não sal>iam que o Planalto Central 
brasileiro leva os seus contrafortes até, pai eximplo, quase à beira 
do Rio Amazonas, como ocorre no caso de Santarém, Monte Ale
gre e outras localidades. 

A estrada foi cOnstruída e inaugurada. Ministro da EdUca
ção, fui até Já, sobrevoando a região em beli_çóptero e, de vinte em 
vinte miriufu-s, pousáVamos e fundáVãmos unla CScola. 

O volume de imigrantes para a área era alguma coisa fantás
tica. Além da colonização conduZida pelo Governo, apareceu a es
pontânea. Surgiram J)essciàS dO SUl do Brasil, como as mUitas que 
lá encontrei vindas de um M.micipi6 chamado Tenente Portela, do 
RíO Grande do Sul. -ESsã.s pessoas fonun para a Amazônia buscan
do possuir uma terra. Um ano depois, passávamos por lá e encon
trávamos aqueles colonos muito orgulhosos. Um deles batia-a mão 
no bolso da calça e dizia: "Ministro. aqui tenho o B:inco do Brasil 
em meu bolso". Vi cana-de-açúcar. café, milho, arroz à vontade. 

Aqui, neste plenário, tive o desprazer de debater- deJX>is, 
quando cheguei à Casa - com companheiros de oposição ao Go
verno que af~vam ser aquela uma obra fãraôirica,--Cheg:indo um 
deles a dizer: ''E um absurdo construir-se uma estrada ao ladv do 
rio, o Rio Amazonas é a- grande estrada'~ Na frase de Euclides da 
O:lnha. " na Amazônia, aS estradas são os rios que correm". -

O meu ilustre colega- não convém citar quêm seja -esque
cia-se de que a estrada Transamazônica situaVa:'se a 300 quilôme
tros~ em média, da calha do Rio Amazonas, não sendo. portanto, 
uma. estrada paralela ao_rio; era paralela no sentido geográflCO, era 
paralela como naquela história de Euclide~ im que aS J>aralelãs se 
encontram no infinito. - - -

Eis aí, Sr. Presidente, a Trnnsamazônica. Ago!a, o jornal 
publica. que essa estrada desapareceu. Na verdade, ela não desapa
receu, mas está muito maltratada; e roi maltratada pelas adminis
trações posteriores. que deix~m praticamente a estrada desapare-
cer. 

Goiás, hoje Tocãnti.ns, não_se sabe por que _iazão a TrãusamazôriiM 
ca foi totalmente abandonada. -uns pequenos trechos, hoje intranM 
sitáveis, foram refeitos pelo-GOverno do Estado~ na épocã.,-ainda 
Goiás -, com dificuldades, até mesmo para conseguir mtoriiação 
do DNER, sendo que a estrada estava totalmente abandonada. ~ao 
sei rem de quem é a responsabilidade- até penso que sei. mas ê 
um crime o que fizeram COII!_a Transamazôni~ notadamente no 

_ Estado do Tocant!ns- Como é que se gasta uma fortuna m.tma es
trada daquela, da mais absoluta importância, para depois abando
ná-la? Também não entendo como é que podem existir pessoas 
que combatem aquela estrada. Q.lem vive na. Amazônia., como n6s 

-- também sou do local -, sabe perfeitamente da importância da 
Transatl"lazônica para aquela região. Antes de ter sido abandonada, 
o desenvolvimento que levoo ao nosso extremo de Goiás, hoje To
cantins, foi fantástico. Esperamos que o diDheiro seja repassado - -
não sabemos de que maneira- para a recuperação da Transama.zô
nica. V. Ex• tem ioda a~ e o meu apoio, como s_empre terá. en-
quanto estivennos aqui. Muito obrigado, Senador. -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato a v: Ex', 
que_ dá um testemunho que se associa ao meu, aPesar de eu não ter 
perconido essa parte da Transamazõnica a que V. Ex• se refere. 

Não nos ID.feressa dizer de quem é a culpa, do ponto de vista 
nom.inal. mas o fato é que é um crime, cO:mo_V. Ex•disse perfeita
mente há pouco, que se abandone uma estr.ada como essa. Já não 
-falo em que se pavimente com asfalto, mas que se pennita o trânsi
to nessã estra~ em qualquer dia do ano. Lá~ chamamos de inver
no a época em que chove. Sempre disse_ que na Amazônia há duas 
estações do ano: uma em que chove lDllito e a outra em que chove 
demais. Estamos agora no pezíi:xlo_ que chove demais e não é-pos-
-sívef o -tiá.fego na estrada. _ 

Aqui, defendi muitas vezes a posição dos govemãiltes da 
chamada ditadura militar, os Presidentes-Ge_neraiS, prlncip11mente 
quando fui Uder do J?residêi:rte'Figi.eiiiidO. Era uma ditadura estra
"nb.; com eleiÇão para Simador, Deputado, VereadOr; Aos poucos. 
fomos retOmando a plenitude democrática. o regime_-era autoriti
rio,: nWica nCgueí, sempre adiniti.; totãlitáílo, lião~ pois Dão tínha
mos partido único, não tínhamos -imposição do ponto de vista de 
f:tlosofia do- iõvemo ao cidadão. Muitas vezes, debatia essa maté
iia 3qui e verificava qUe=a reaçãO à Transamazõriicã era absoluta
mente i;rraci.onal. Estávamos fazendo um trabalho de integração 
nacional. 

De modo qUe~ tainbéln. como V~ -E>;:•, fico mUito sãúsfelto. 
Nunci-exerci oposiçãõ sístemáüca. ·assmtcomo= o -meü tipo ·&-li
deiança; de defesã. de govemo, nunca foi incondicional HoUve 
momentos em que discuti problemas aqui, na Liderança. dando ra
Zão à Oposição. . . 

O jomãl diz que, ao longo dela. só existem localidades mi
seráveis. É uma pena que repórteres ou pessoas responsáveis por 
artigos nos jrn;.oais não se dêem ao _luxo de visitar as áreas sobre as 
quais falam. com tanta segurança. as inverdades também Dlais ela-
ras •. 

Tenho_a ~esma esperança que V. Ex'": de que o Presidente 
Fenla.ndo Henrique Cardoso possa dispor desse dinheiro como os 
czares russos. qUe resolveram fazer a T~iberiana con_:endo a li

O Sr. Jacques Silva -Senador 1arbas Passarinho, penillte- nba da sua unha para construí-la. O _imporuinte e quC-IiaJ<l- dinheiro 
me V.Ex•um aparte? suf~ente p~_que se possa recuPerara estrada. 

O SR. JARBAS PASSARlNHO - Com lllllito prazer, -llieu Em -,Iação à a.úabá-Santarém, aberta c:hmmte 
0 

regime dos 
ilustre colega. Presidentes-GeneralS., somente o entãO Govemador de Maio Grosso, 

O Sr. Jacques Silva -Senador Jarbas Passarinho, estou nosso atuall0 Seactário, Senador Júlio Campos, Cotisegüiu ievar o 
ouvindo com atenção o seu discurso e fico feliz em saber que V. asfah.o praticamente até a fu:inteira do Paiá. N"ao tivemos, nem da par
Ex• teve participação -decisiva para o início da Ttãnsa.rnazônica, o te dos govemantes do Patá, n.em dos Govemos Federais, a possibili
que já era de se esperar, porque o seu maior trecho encontia-se -dade de asfaltar a Cu.iabá-Santarém até Mato Grosso. 
exatamente no Estado do Pará. Começando no Estado de "Goiás, ' E qual serii a Vantagem extraordinária.dO poDtõ de vlsia do 
boje Estado do Tocantins, no estieito, a TI3DJõa.oiazônica percorre· -Brasil? Toda a próaução de grãoS de Mato Grosso, especíal.mimte 
uma extensão de quase 200 qUilômetros- se não me falha a me- de soja, tem_que descer 3.500 quilômetros até Santos ou Par.ma
m6ria -, o que implicaria, inclusive, na ·construção de uriJa põrite guá, para subir, depois. todo o Atlântico. Se for para o Japão, ain
na cidade de Araguatins~ ligando ao Pará, se tivesse sidO levado -da tem que passar pelo Canal do-Panamá para Chegar ao Pacífico. 
avante o grande projeto. Senador Jarbas Passarinho, no trecho de no entanto, pelo porto de Santarém. sairia imediatamente no 
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Atlântico- Norte. que é o Atlântico mais freqUentado do _mun®. 
Não tivemos uma-Visão de estadista nacional, não tivemos uma vi~ 
são dos governadores de Estado que vieram JX'Steriormente para 
fazer, pelo menos, aquilo que Mato Grosso fez. 

Desse modo, a Transamazôníca tein airida mais esse papel, 
o de transformar Santarém num porto, numa placa giratória que 
ora se volta para o interior e ora se volta para o exterior .. podendo 
ser, portanto, uma área de exportação extraordinária. Talvez a ZPE 
mais- impõltãrite que pudesse existir fosse essa e. no entanto, não 
tivemos sua execução. 

Somos ·responsáveiS por -isso eth granae-pa:ne~-pórque -n6S; 
na COnst.iiuinte, ]evamõs ao -descalabrá3.s estradas. Lembro~me de 
um bravo Deputado mineiro defendendo violentamente a idéia de 
não se extinguir O Imposto Único sobre· Combustíveis Uquidos_ e 
Gasosos, etc., pois eri o que dava oportunidade ao DNER ditei- OS 
meios para tna.D.utenção das estradas. 

Lembro~me que. ao fun de minha gestão como Ministro da 
- Educaçãá;vlãjaiido j!J.nto_com o Ministro da Indústria e Comércio, 

Marcus Vinícius, ele abilu uDia pasta -e eu vl que.-quando falava 
sobre o que tinha sido o Orçamento daquele ano. o DNER tinha 
mais v_eiba do que o Miriistéiio da Educa-ção-do Brasil. 

Na Constituinte. grn.ças à influência de alguns economistas 
paulistas. como o já hoje eleito Senador José Seii3., que será cole
ga dos companheiros que aqui ficarão; tirou-Se iSSO -sob o funda
mento de que não tinhã. razão vincular~se qualquer tipo de despesa 
à Constituição. e que.- então, no todo, o Presidente da República 
distribuiria conio quisesse.. O resultado diss:o, V. Ex• sabe qual é: 
em tOC.o_ este_País as CstJ;adas estão em terrivel estado, sendo cha
madas de estradas da morte. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite~me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Jarbas Passarinho'? _ _ 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer, ilus-
tre amigo e colega. _ _ _ __ 

OS<. Lou<ival Bap1ista- Nobre Senador Jarbas Passari
nho, ouço, com muita atenção. Sua explanação. seus esclarecimen
tos a respeito das _estradas do seu Estado, e não poderia me calar 
porque, quando Governador, Setgipe foi o primciliu Estado do 
Noroeste que teve, de ponta a ponta, asfalto da Babia até Sergipe, 
o que fez com que Sergipe- se desenvolvesse mais um pouco. Isto 
devo a um homem que foi Ministro e que me-ajudou muito no sen
tido de conseguir as verbas necess-árias pãr.ro asfaltam.ento das es
tradas, cuja ajuda Vah~ não rile esqueço: o saudoso Ministro Má
rio David Andreazza. Loúvo _o_ discurso de V. Ex'\ os esclareci~ 
mentes que está prestando, pois sabemos o que representa uma es
trada para um Estado. Muito obrigado. 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Muito obrigado a V. 
Ex•. digo eu. Inclusive, aqui, nesta Casa, nós tiVemos talvez u~ 

1 

falta. Enquanto houve na Câmara dos Deputados uma sessão eriJ. 
homenagem à memória de Mário David And:reazza. nós nada ftze
mos no sena:do. Ele foi, reilhnente, um extraordinário. Ministro 
nesse;.S~tido, nesse campo. 

Mas, voltando, para concluir. Sr. Presidente,_S~s e Srs. Se
nadores. eu tomo exatamente a palavra do meu ilustre colega por 
Goiás, porque também tenho a esperança de que a verba vá sair. A 
nossa Tnnsamazôníca não merece ser chamada,. pelo jornalista 
qtie escreveu a informâção, de obra faraónica e de ser, hoje, ape
nas uma sucessão de vilas miseráveis. Não merece o tenno "nlíse
râvel" nem no sentido não-VioleiltO da palavra ofensiva. nem no 
~entido da _ecqn~ da :região. A economia da região. hoje, está 
relacionada com um milhão de pessoas, s6 no território paraens_e_, 
que trabalham para produzir. Produzem, .não são vadios, não são 
imlteis, rião são um peso Dlllo sob a responsabilidade da União Federal. 
A Transama.zârlca nierece set_~f~ e Q povo de Iá_m~ respeito. · 

Era o que tiDha a Clizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pahnas.) 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

- EsPendião A:D:Wi- Marluce Pinto- Ronan Tito. 
O SR. PRESIDENTE (Cb•gas Rodrigues) - Não há mais 

oradores inscritos. 
Foi enciuniohado à publicação parecer da Comissão d~ As~ 

suntos Econômicos. que conclui fav-oravelmente ao Projeto dç Lei 
_do Senado n° 11, de 1994- Complementar, que dispõe sobre fon~ 
tes de recursos do Fundo de Apoio a.o Desenvolvimento Social
F AS, e dá outras providências. - --

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordiná~ 
rias, a flm de receber emendas. nos termos do art. 235. ll. d, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) -., A Presi
·dênciá recebeu o -Aviso no 466. da-Presidência do-Ttibunal de 
C~ntas da União, enCaiDinllalldo a DeciSão ri0 '660/94, de 2.6 de 
ourubro ~ltimo. referente a providências solicitadas pela Co
i:nis.Sã.o Parlamentax M_ista d,o Orçamento~ ·quanto à execução de 
projetes pela Prefeitura Municipal de Guaçuí, -no Estado do Es-
pírito Santo. - -

A matéria será despachada à ComiSsão Mista de Planos, Or
çamentos Públicos e Fiscalização. e, por cópia, à Comissão de As
suntoS Econõm.iCos para coDhecinlerito e âdoção de evenruais me
didas cabíveis. 

A Presidência dispensa, na presente sessão, o periodo destina
do à Ordem-do dia,. nos_teonos do arL 174 dO Re~eJlto lntemo. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Nada mais. ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrat os trabalhos, designandO 
para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA . 

~ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 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 n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câ!nara dos J)eputa~os), 
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que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora emfreqüência modulada 11.a cidade deLajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

· Pareceres,-proferidos_ em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educa.ção: 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello, 
pela regularidade dos -atos e procedimentos concernentes à 
proposição. _ 

2 - - -- . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Diª nos termos do art. 375_, VIII, do 
· - Regimento Inferno) 

Votação, em turno -único, do Projeto . de Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câniani dos Deputados), 
que aprova o atq que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
CAPINZAL LTDA.para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa 
Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em · Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação. 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- · ZO pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos . atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 
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3 
PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VITI, do 
· - Regimento Interno) 

Votação, em -· turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46, <fe 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 radiodifUsão 
sonora em freqüencia mod_ulada na Cidade de Araras, l}stadode 
São Paulo, tendo _ _.. _ .-.-

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação: ·-

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- r pro~unciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e _procedimentos concernentes à 
proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem dl) Dia, nos termos do art. 375, VTII, do 
· Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que apràva o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL 
DO. BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade do. Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, tendo 
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Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- r pronunciamento: pela regularidade. dos atas e 

procedimentos concernentes à proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49, 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 n° 49, de 19,93 (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 modulada na _Cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Pareceres, · proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação. 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

··~ r pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à 
proposição. 



Novembro-de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção li) Sábado 26 7433 

6 
PROJETO DE DECREJifLEGISLA, TIVO l'Jo 50, DE 1993 

(Inc_luído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n°0 50, de 1993 (n° ~77 /93, ria OCâniàra dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outorga deferida ao SISTEMA 
NOVA ERA DE COMUNJCAÇÃO_LTDA., para ixplorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de · 
Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo 

Parecerfavorável, 2roferido er11 Plenáfi(), l{elator: Senador 
José Eduardo, em substituição à Comissão de·Educação. 

7 
PROJETO DE DECRETO ~EGISLATIVO No 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem (lo Dia, 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 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 Educação: 

.;; 1 o pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- r pronunciamento: Relator: Senador Affonso 

Carnargo, -pela· regularidade dos atos e .. procedimentos 
concernentes à proposição. 
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8 
PROJETO DE DECRETO LEÇ{~LATIVO N~ 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, YIII,_do . 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Decreto 
Legislativo n°55, de 19~)3 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados), . 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço .. de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de. Flor_iano, 
Estado do Piauf, tendo. __ _ __ ·-

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substitúição à Comissãode Educação. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 7, 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° 7, de.l994 (n° 3QW93, na Câmara dos Deputa?os), 
que aprova o ato que renova a outorga deferida q _I?ADIO 
CULTURA DE TIMBÓ _ LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão 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 Educação. 
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10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
- Regimento Interno) __ _ 

V ótaÇão, em turno único, - do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Càmafa 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 (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Ph!nário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. --

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação,. em tum <i -- único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 10, de 1994 (no-297/93~ na_ Câmara dos Deputados),_ 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. 
U.BBANO THIESEN para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, F;stado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador João França, 
favorável ao projeto; 
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- r pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos.atos e procedimentos concernentes à proposição. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, 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° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. 
RÁDIO VERDES MARES, 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 SU;bstituição à Comissão de Educação. _ 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994 

(Incluído em Qrdem 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 Jreqüência modulada na cidade de 
Sorocaba, Estado. de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à ComissãO. de Educação: -- --.- .~~------- - ---· -' 
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- 1 o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes _à proposição. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, 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° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à. RÁDIO 
ARAGVAIA LTD'A. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, 
tendo 

--

Parecer favoráyel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 19, 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° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputad-os),· 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e- imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás, tendo · ... · · · - · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 
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16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 23, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos terD')OS do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 23, de 1994 (n°l27Í93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgacja à RÁDIO. 
MONTANHÊS DE BOTELHOS LTDA. para explorarserviçode. 
radiodifusão sonora em onda _média na Cidade de Botelhos, 
Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação. 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) -

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 DíX VALE DO SAPUCAÍ para executar 
serviço de radiodifusao sonora em .freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferiâo em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 
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18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 62, DE 1993 

(Incluído em Ordem doDia, n~stermos d()ar_!. 375, YIII, do 
Regimento Int~rno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos peputados); 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL LTDA., pdra explorar sen;iço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cuiabá, 
Estado de Mato ÇTrosso: (Dependendode parecer da Comissão de 
Educação) 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 64, DE 1993 

(Em regime 'de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único,·~ do Projeto . de _Decreto 
L~gislativo 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 ~ SfA ~para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na_~ 
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. (Dependendo- de-parecer 
da Comissão de Educação) 
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20 . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 69, de 1993 (no 3l3/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO MARIANA 
LTDA __ para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência moduladq na cidade de Mariana, Estado de_ Minas 
Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 8, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 8, de 1994 (n° 303/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
CULTURA DE PAULO AFONSO LTDA., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Paulo Afonso, Estado da Bahia (Dependendo de parecer da 
Comissão 'de Educação) 
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-. 22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
· Regimentointerno) 

Discussão, em turno .. único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 20, de 1994 (n°266/93, na Cârnara dQs_Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada, à REDE 
NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA., atualmente 
denominada REDE FÉNIX DE COMUNICAÇÃO. LTDA., pára 
explorar seryiço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

23 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 21; DE 1994 

(Incluído_em-Ordem do J!ia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno __ único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmara dosbeputados), 
que aprova o ato que -renova a permissão da FM RÁDIO 
INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 
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26 
PROJETO DE DECRETO_ LEGISLA TNO No 4.5, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tetmos do art. 336, "b", do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativ()_n° 4~, de 1994 (n° 222/92,~na Câmarados Dep~:~tados), 
que aprova o texto do Acordo Ortogrdfico da Lingua Portugiiesa; 
assinado em Lisboa, em 16 de dezem_bro de 1990, tendo .. 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

27 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 121, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos t(!r_111os do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) _ - · - -· -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 121, de 1994 (n° 3. 981l93, na Ç~a d~e origem), que disciplina a 
extração, industrialização, utilização, comercialização e 
transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, 
bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, 
utili::::acfas para o mesmo fim e dá outras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Jacques 
Silva, em substituição à Comissão de Serviços de Infra..; 
Estrutura, favorável com emenda que apresenta. 
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28 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 129, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art.336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão; em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 129, de 1994 (n°-4.460/94, naCasa de origem), de in_içiatiya do 
Presidente da República, que di-spõe sobre as relações entre.. as 
instituições foderais de ensino superior e de pesquisa cientifica. e 
tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências. 
(DependeJ!do de parecer da Comissão de Educação) 

29 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 3, DE 1994- CN 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 3, 
de 1994 - CN, qtie dispõe sobre a estrutura administrativa da 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

30 
OFÍCIO No S/71, DE 1994 

(Em regime de _u~rg_ência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Oficio n° S/71, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao pedido de emissão de 
LetráSrinanceiras do Tesouro do Estado-do RiÓ Grande do Sul
LFT -RS, destinadas à liquidação - de precatórios judiciais 
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pendentes, de responsabilidade daquele Estado. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

31 
OFÍCIO No S/72, DE 1994 

·(Em regime de urgência, n_os termosdo .art. 336, "b ''~ do 
Regimento Interno) 

Oficio n° S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, encaminhándo ao Senado Federal solicitaçã6 do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, 
destinadas à liquidação _de precatórios judiciais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 160, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do are. 172, I, do 
Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n° 160, de 1992, de autoria da 
Senadora Júnia Marise, que submete a nomeação do Secretário da 
Receita Federal à prévia aprovação do Senado. (Dependendo de 
ptrreéer da Comissão de Assuntos Econômicos) . 

'·\ 
( 
I 
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33 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 147, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n° 147, de 1993, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, que determina que os Institutos 
Médico-Legais comuniquem à FUndação Centro Brasileiro para 
a Infância e AdoTesancia as mortes violentas ocorridas com 
crianças e adolescente~. (Dependendode.parecer da Comissão âe 
Assuntos Sociais) · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas_~o<lrigues)- Está encena-
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão-às 9h36min) 

lNSTITUTO DE PREVIDitNCIA DOS CONGRESSISfAS 
15' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO,REALJZADAEM20 DE OUIUBRO DE 1994 
Aos vinte dias do mês de outnbro do-ano de hum mil~ nove

centos e novenra e quatro, às onze.boras e trinta minutos, reuniu-
. se. ordinariamente,. o . Conselho Deliberativo do Instiruto d.~ 

Previdência dos Congressisfas----1PC, na sala de reuniões, em Sua 
Sede, sittlada no Anexo I da Câma.I;a dos DepuradOs, 25° andar, 
sob a Presidência do Doutor Henrique Lima Santo-s, -com a presen
·;J. dos senhores Conselheiros Senadores Nabor Júnior, Carlos Pa
:.\:clnio, Ronaldo Aragão, Deputados Prisco VJ.aP,a., Nilson Gibson 
:: . \loísio Vasconcelos. Presentes,l.alp.f?ém, o Diretor Executivo Sr. 
: l<i.} J3osco Altoé e _o Adyogado Dr. LeopOldo Fontenel~-Obser- · 
·ado o quorum regimental, o Presidente declarou _aberto os traba

lhos, designando ao senhor Secretário a leitUia da Ata-da Reunião 
éint(~rior. realizada em 30 de agosto do ano corrente. Após a leitura, 

f"oí dist".:tida e votada, tendo sido aprovada sem restrições~ 
· -'~·~- · Presidente apresentou e distribuiu, com os membros 

!emonstrativos fmanceiros sobre a attJ.al situação do
lt·: . deles, .. ·onst.and_o as atuais- dispom'bilidades, as aplicações a 
curto prazo. os inVestimentos de um modo geral, o reâ.Iiiável a 
longo prazo e. finalmente, a receita oriu.õ.da âos imóveis do JPC. 
Ainda sobre essa matéria, o Presidente prestou inform_ações com~ 
plementa.rcs. Continnando, o PreSidente colocou em discussão os 
Balancetcs Contãbeis referentes aos meses de julho e agosto/94. 
····i,t~~Jos pelo Conselheiro Deputado Nilson Gibson. com-pãrece-

·da aprovação: Após a discussão. a matéria foi colocada em 

votação. Todos os conselb_e_írç>s_presentes acompanharam os votos 
dotelator. Essa matéria fofa:p_rOVaOa porun"3m:m.ida-ae. Na Oportu:
nid3.de_, ficou esclarecido que foram aprovados, também, na reu
nião reaJ.ii.ada-i.'J.o dia 30-8-94, os Balancetes Contábeis referentes 
aos meses de março. abril maio e junho/94. O primeiro, relatado 
pelo.Deputado Mosto Holanda e os três últimos relatados pelo 
Deputado Pilsi::o Viana. Em seguida, o Presidente informou sobre 
o curso das negociações incentivádãs entre-o IPC e a Empresa A 
RURAL E COLONIZAÇÃO ltA- ""fore»te à proposta de acordo 

_ de desistência ~ Ação de Ressarcimento Pecuniário_ que o IPC 
move_ contra ela e outros. Tudo de acordo com o parecer do Sena
dor Nabor Júnior, cujo parecer havia sido discutido e aprovado 
pelo Conselho. Disse, também, que esse acordo estava sendo inter
mediado pelo Dr. Leopoldo Cesar Fontenele, que é o advogado 
contratado pelo JPC para atiiar nessa Ação, dentre outras. O Presi
dente determinou ao Dr. Fontenele prestar ao Conselho informaçõ
eS mais ~fuálizãdas. O advogado informou que. sobre as 
providênciaS qúe estavam sendo adotadas, tudo era feito de acordo 
Com as recomendações -contidas no parecer do Senador Nabo:r }ú- _ 
nior, ·agora, estava esperando a qualquer momento uma manifesta
Ção da Empresa A Rural, pelo intermédio do advogado Dr. Leite 
Chaves. Concluiu. Em seguida, o Presidente distribuiu com os 
membros presentes um documento com o títtllo Fatos Administra
tiVoS, espécie de uma amostra resumida do que se tem fei~o no lns
tiruto, a partir de sua investidura_ no Cargo. Nesse d~mento, 

-verifica-se itenS COD:lO Antecipação da Data de Pagamento das 
Pensões; Implantação de. CadastrO Próprio; Reabertura da Carteira 
de Empréstimos ein Consignáção e da Carteira de Empréstim.os 
para Financiamento de Vekulos;_Auditoria Automática na Follia 
de Pagamento de Pensionisl"9.S; Atnalização de todos os débitos e 
créditos do Instituto. reavaliação dos bens imóveiS do IPC e inseri-
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ção de novos associados facultativos, em número superior a tOO. I42I/04, 1439/94, 1422/94, 14:i:J/94, 1415/94, I431/94, 1408194, 
Em seguida, o Presidente colocou à disposição dos senhores Coo- 1428/94, 1449/94, 1443/94, 1427/94, 0837/94, 1467/94, 1432194; 
selbeiros, para exame e aprovação, todos os processos deferidos 1447/94, 1437/94, 1445/94, 1455/94, 1458/94, 1454/94, 1442/94,. 
por ele ad-referendum do Conselho, numtota! de 256, sendo 168 1470/94, 1477/94, 1462194, 147!194. 1460/94 e 1468/94; b) Re-
referenteaAuxílio-Doença,61 referenteaNovaslnscriçõesdeSe- querimento de Pensão - 1281/94, IÓ81/94, 1275/94, 1174/94, 
guradosFacultativos, 21 referenteaConcessãodePensão,03refe- . 1202/94, lll5/94, 1218/94, l2i9/94, 1228/94, 1223/94, 1307/94, 
rente a !ntegralização de Carencia, 02 de Cancelamento de 0974/94, 105I/94, I095/94, 1032194, I035/94, 1046/94, 1180/94, 
Inscrição, OI de Auxílio-Funeral. O Conselho, ap6s examinares- I 120/94, 1374/94, 1434/94, 1429/94 e 1424194; c) Auxüio-Doen
ses processos, aprovou todos eles. conforme-títulos_ e nuttJ.eração _ça Indeferido - 001/94; d) Integralização de Carência -
seguintes: a) Auxílio-Doença Deferido - 1190,'94, 1186/94, 1259/94; e}Au>!lio-Funeral-1410/94; I)_Cancelamentode_lno-
1184194, 1181/94, 1187/94, 1182/94, 1189/94, ll85/94, 105lj94, crição- 1209194, ll39194; g) Inscrição de Segurados FacuJtatj. 
1095/94, 1032/94, 1035/94, 1046/94, 1180/94, 1120/94, Il93/94, vos - 1204194, 1081Y94, 1222194, 1064/94, I 12,8/94, ll59/94, 
1194/94, I206194, 1195!94, 1192194, 913!94 ll9Bi94. '1183/94, .. !150/94. .ll99/94. !168/94, I284i94, llÓ9/!Í4, I200194, 1084/94, 
1178/94,1191/94, I210/94, 1212/94, 1216/94, 1226/94, 1220194, 1156/94, I24J/94,' 1130/94. IOI7194, 1232194.0921194, 1160/94, 
1238/94, 1133194, !245194, 1247/94, 1233/94, t24t/94, 1219/94, - !676/94. 122!/94, 1146/94. 1208194, 1288/94~ H.i8!94, 1079194, 
1234194, 1242194, ll32194, 1236194, I242i94, 1246/94, 123_9f'l4, 1148194. 037.6194, !258/94. 1256194, 1263/94. 0610194, 1287/94, 
1285/94, 1244/94, 1213/94, 1214/94, 1227/94,1249/94, 1279794. 1458/94, 1672194, !171/94, 1163/94, 1289/94, 1248/94, 1257/94, 
1207/94, 1273/94, 1260/94, 1295/94; 1274/94, 1266/94, 1076/94, !129/94, 0807/94, 122519A. 1176194, 1238194, ll67/94, 1253/94, 
I291/94, 1280/94, 1268/94,1263194. 1303/94, 12,'?1194, 1292194, 1297/94, I67!/94, !158/94, 1230/94, 1211/94, 12I7/94, 1099/9~. 
I252/94, 1293/94, 1237194, 1270/94, 1286/94, 1304/94, 1308/94, ... 1255/94, 1188/94, 1197/94. I201/94, 1262/94, 1342194, 1300/94, 
1311/94, 1283/94, 1351/94, !329/94, 1330/94, !353/94, 1309194. 1359/94, 1678/94, 1331/94, 1332/94, 1296/94, 1367/94, 1348194, 
1328/94, 1322194, 1323/94, 1324'94, 1315/94, 1313/94, 1349/94, Í340!94. 1385/94, 1320/94, 1318/94, 1375/94, 1411/94, 1306194, 
1354/94, 1339/94, 1344/94; 1338/94, 1282/94, 1314/94, 1316/94, 1495194. 143!)/94, 1333/94, 1361/94, 1305/94, 1299/94, 1254/94, 
1352194, 1350/94, 1335/94, 1312194, 1317/94, 1402/94, 1390194.' 1347/94, 1301/94, 1123/94, 1360/94, 1302194, 1261/94, Í346/94, 
1376/94, 1383/94, 1365/94, 1378/94, 1391/94, 1394/94, 1356)94. 1319/94, 1357/94, I345/94, 1368/94, 1677/94, 1373194:, 14I8/94, 
1355/94, 1381/94, 1399194,-1393/94, l23S/94,-I267/94, 1388/94, 1441/94, 1224/94 e 1334/94, Nada mais havendo a !ratar, foi en-
1384194, 1265/94, 1269/94, 1337/94, 1387/94, 1240/94, 1326/94, cerrada a Reunião às treze horas. E, para constar, eu, RA YMUN-
1362194, I370/94, -1398194. 1317/94, 1363194, 1366/94, 1406/94, "DO URBANO, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de 
1386/94, 1369/94, 1389/94, 1372194, 1380194 1400/94, 1~92194, lida, discutida e aprovada, será assinada pelo senhor Presidente e 
1364/94, 1407/94, 1426194, 1396194, 1419/94, 1409/94, 1414/94, pelos membros do Egrégio Conselho Deliberativo. 
1420/94, 1416194, 1430/94, 1425/94. I438/94, 1444/94, 1395/94, 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRlO DA 7" REUNIÃO; .. _;;;,...._.;_ 

REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 1994 

RE11FICAÇÃO 

Na publicação do sumário,. feita llo DCN. Seção 
1!, de 16 de setembro de 1994, na página 5231 - I' co
luna, no item 1, 

Onde se lê: 

l-ATADA ?SESSÃO, EM 15-
DESETEMBRO DE 1994 

l-ATADA ?REUNIÃO, EM IS 
DE SETEMBRO DE 1994 

SUMÁRIO DA ATÁ DA 8" REuNIAÜ,- --
REAliZADA EM 4 DE OUTUBRO DE 1994 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do sumáriu, feita DO DCN, Seção 
n, de 5 de ourubro de 1'994, no item 132, no texto-da 
Medida Provisória no 638, de 29 de setembro de 1994, 

Onde se lê: 

... que dá nova redação a dispositiVOs-da Lei no 
8.849, de 28 de janelro de 1994_:: -· - - - · · -- · 

Leia-se: 
:~que dá nova redação a dispositivos-das Leis n..,s 

-.• 8.849, de"28 de janeiro" del994, e 8.541, de 2:i de d6-
zembro de 1992,... -

SUMÁRIO DA ATA DA 12!1" SESSÃO; ;,;;;,;,..,;;; 
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 1994 

RE11FICAÇÃO 

Na publicação do sumário; feita no DCN, Seção 
1!, página 5619, de 14 de Outubro de 1994, DO item 
123~ no texto da Medida Provisória n° 647, de 7 de ou
tubro de 1994, 

Onde se lê: 
__ CR$ 153.156.000.000,00 (cento e cinqUenta e 

três bilhões, cento e cinqiienta e seis milhões de cruzei
ros reaiS) •.. 

Leia-se: 
... CR$ 53.156.000.000,00 (cinq!lenta e três bilhõ- · 

es, cento e cinqüenta e seis milhões de cruzeiros reais) ... 

SUMÁRIO------------

1- ATA DA 167" SESSÃO, EM28 DE NOVEMBRO 
DE19)14 

1.1 -ABERTURA 
12- EXPEDIENTE 
1.2.1- A viso do Ministro das Comunicações 
N" 759194, ae 25 do corrente, encaminbimdo informações 

sobre os quesitos constantes do Requerimento ri.0 606, de 1994~ de 
autoria do Senador Gilberto Miranda. 

1.2.2 - Ofídos do .Primeiro. Secretário da CâJJ!a!ca do.> 
Deputados 

W 259/94, de 25 do corrente, comunicando a aprovação das 
Emendas do Senado nos 5 e 6, e rejeição das de D0 S 1 a 4 e 7, ao 

- ProjetO d~J,..ei da Câm~n° 2, de 1992 (no 318/91, na Casá. de ori
gem), que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial {franw 
chising) e dá outras providências. - - · -· 

Encaminhando à revisão do Senado Federal aut6grafo do 
_ seguinte_projeto_:_ __ --

. ·c _fuje_!Q de DecretO_LOgislativo n• 82, de 1994 (n"447194, na 
Câmara dos Deputados), que aprova alteração de contrato de em
préstimo ªcor~ J~ntre Fumas-Centrais _Elétricas S.A. e um con
sórcio de bancos alemães, para transferir recursos finanCeiros des
tinados à coiistruçáo-d3. Usina Nuclear Angra m para a Usina Nu
clear Angra II, e cria comissão de avali_ªção <!_as atividades do setor 
nuclea!. 
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EXPEDIEN1E 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL Vll..ELAD!éMAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA S!LV A MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrati-vo -
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial · 
FLORIAN AUGUSIQÇ(llJ'IlNFQ~RUGA 
Diretor Adjnnto 

L2.3- Comunict~._ções da ftesj,.;Jência _ _ 
AbertU:ra de prazo de cinco dias para oferecimento de emen

das ao Projeto de Decreto Le_gislativo n• 82, de 1994, lido ante
riormente. 

Recebimento da Mensagem n• 366, <k-1994 (.i<!:@/94, 
na otigem), pela qual o Senhor Presidente da República encami
nha. nos tennos do artigo 52, V~ da Constitt,U.Ção Federal, solicita
ção para que seja autorizada a cOntratação de operação de çrédito 
externo, no valor equivalente a até qui.riie IIDJhões de marcos ale
mães, entre a Companhia Energétíca- de Pernambuco e o Kredi
tanstalt Für Wiederaufbau-KFW, destinada ao financiamento, par
cial, do programa de Abastecimento de Energia Elétrica de Per-
nambuco. _ ". _ 

1.2.4- Requerimento 
N' 885/94, de autoria da Senadora Júnia Marise solici

tando que sejam c-onsiderado_s __ como-lice_nça autorizada ~s di~~ 
9, 10, !6, 18 e 21 de novembro de 1994. Votação adiada por 
falta de quorum. 

1.2.5 - I>iscuJ:so< do Expediente 
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA - Homenagem à me-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidad da Mesa do Senado Fedezal 

ASSINATURAS 
Semestral _________ R$ 23,54 

Tiragem: 850 exemplares 

m6_ria do profeSsor e jurista Manuel Ribeiro. 
- ·- SENADORMARCOMAC/EL-XIEncontroNacionaldos 
Procuradores da República. realizado _em Fortaleza. 

· 1.2.6- Comunicação da Presidência 
_ __Dispensa da Ordeni do Dia da presente sessão nos tennos 

do artigo 174 do Regimento Jntenio. 
1.2.7 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.3- ENCERRAMENTO 
2 - ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 
N"s 24 E 25, DE~ 19!14 
3-ATúSDOPRESIDENTE 
N" 347, DE 1992 (APOI)T!LA) 

__ N" 276, DE 1994 (REPUBUCAÇÃO) 
N"s 3ô1 A 360, QE 1994 
4- ATOS DO DIR!>TOR·GERAL 
N"s 139 A 141, DE 1994 
5- ATAS DE COMISSÕES 
6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERFS DE PARTIDOS 
8-COMPOSIÇÃODAS COMISSÕES PERMANENTES 

Ata da 1673 Sessão, em 28 de novembro de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária da 49" Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

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

Airton Oliveira-- Alexandre Costa - Cé$ar Dias ..:... Chagas 
Rodrigues - Epitácio cafeteira - Esperidião Amín - Gilberto Mi
randa- Humberto Lucena-Jacques Silva- João FtãnÇá- João Ro
cha- Joaquim Beato- Louri.val Baptista..: ~agno Bacelar- Már~ 
cio Lacerda- Marco Maciel- Mauro Benevides- Nabor Júnior
Odacir Soares - Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 20 Srs. Seiladort::s. ~ven~ n_ú
mero regimentaL declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deu_s. iniciamos nossos trabafuos. 

O Sr. I" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido- o seguinte 

~EDIENTE 

- - -AVISO 

DO MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES 

N" 759/94, de 25 de corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento no 606, ·de 1994, de 
autoria do Senador Gilberto Miranda 

As_info~es_foram encaininhadas.-em cópias, 
aól'eqüere'nie. · __ ·- - ·-· ____ -~-

0 Requeiiniento vai ao Arquivo. ~ 

OFÍCIO 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 

CÂMARA DOSDEPUTADOS 

N" 259/94, de 25 do couente, çornuniçanQç a aprovação das ------ -- - - -- --:-- - -
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Emendas do Senado den..s 5 e~ e rejeição dãS de -n&$1 a 4 f:-7~ ao setembro de-1994, do sCnhor Ministro~ Eslfldo, interino,._ de ;Mi
ProjetO de Lei da Câmaran• 2, de 1992 (n" 318/91, na Casa_de ori: __ nas e Energ~. _ _ _ . - -- _ -
gem), que dispõe sobre o contrato de franqnia empresarial (fran. Brasília, 18 d~_oullJbro del994. -~~Franco 
chising) e dá entras providências.) EM n• 150 

(Projeto enviado ã sanção em 25-11-94 ). 

OFíCIO 
Excelentíssimo Senbor Presidente da República. 
lenhei a honra dé subMeter à aprovação de Vossa· Excelên

cia proposta de deciSão no sentido de enviar ao Congtessó Nado
Encaminhando à reVisão do Senado aut6grãfo da- seguinte - nal mensagem solicitando a transferência de recursos da Usina 

projeto: Nuclear Angra m para a Usina Nuclear Angra ll, permitindo-, as

DO SR. I" SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPúTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 82, DE 1994 

(N" 447194, oa Câmara d_os Deputados) 

sim, sua coJ;Iclusão. 
2. O empfeendiinento Usina de Angra II, inserido no "Acor· 

do Brasil Alemanha sobre Cooperação -no Campo dos Usos Pacífi· 
oos da Eoergia Nuclear" teve suas obras iniciadas em 1976 e deste 
1983 vem se desenvolvendo em ritmo lento. _ 

- 3. A conclusão da Usina de Angra ll possibilitará a conSoli
dação da tecnologia- adquirida, reduzindo. sensivelinente. nossa 
dependência internacional e viabilizando a implantação do ciclo 
do combustível nuclear em escala industrial, inclusive para aplica
ção nas áreas de preservação alimentícia; medicina, ek. 

4. Coro o advento da Constituição de 19_8S, a autorização 
O Congresso NaciOnal decieta: para a contratação de operl!ções_ externas pass~ ~ ser do S:n-ado 
Art. lo Fica aprovada a alteração de contrato de empréstimo Federal, que as aprecia -quanto aos aspectos de limites e condições, 

acordada entre a empresa Fumas - Centrais Elétricas S.A. e um cabendo ao MiníStério da Fazenda a competência residual de, obe
consórcio de bancos alemães. tendo coino agente o Dresdner Bank decidos os parâmetros gerais estabel~~s. neg~ os termos~ 
Ag., para transferir recursos financeiros destinados à const!Ução da condições e verificar o preenchimento dos pré-requisitos legais. 
Usina Nuclear Angra ill para a Usina Nuclear Angra ll, objeto da S. No -caso presente, o Congresso Nacional aprovou o ater
Mensagem Presidencial no 852, de 1994. - - -- do em conformidade com o Decreto Legislativo no 85, de 1975, 

Aprova a alteração de contrato de emprésti
mo acordada entre Fumas - Cent~ Elétricas 
S..A e um consórcio de bancos alemães~ -para trans
ferir recursos financeiros destinados à construção 
da Usina Nuclear Angra m para a Usina Nuclear 
Angra n, e cria oomissão de avaliação das atividad.es 
do setor nuclear. 

Art. zo A Câmara dos Deputados e o Senado Fed_eral_consti- tendo sido aprovadas pelo então Ministro da Fazenda as operações 
tuirão comissão miSta, DitegTá.dâpor·meiiibrOsctciS respectivas co- de crédito-dele decorrentes com base no DecretO--Lei no 1.312, de 
missões permanentes competentes para o eX.ãm.e_da Matéria,_ desti_-___ 15 de fevereiro de 1974;(}uando não era reqiterí~ pela Constitui-
nada a avaliar os-resultados da atual política nucle;r brasileira ção em vigor, autorização prévia do Senado Federal. 

ParágrafO únicô. A cciffiissâõ ela~. no ~ de: cento e 6. Todavia. o próprio Congresso Nacional editou o Decreto 
vinte dias, relatório circmistanciado dâ.s atividades_ do setor nu- Legislativo no 3/85, que acrescentou um parágrafo único- aO Decreto 
clear, inclusive no que diz respeito à aplicação dos re~~s aloca- Legislativo n° ssns, estabelecendo que "todo ajuste, pro~!o·--~
dos oriundos de empréstimos -internacionais, solícitando, _na f~ _ trato ou ato de qualqllei- ri:atureza qu~ ~ por objeti.Vo implemen
regim.ental, a colaboração de 1-epres~tantes de todos os_ setQreS e tar ou dar ex.ecutoriedade as disposições do Acordo referido ng caput 
órgãos envolvidos. - - - - _c deste artigo serão submetidos a aprovação do Congresso Nacional." 

Art. 3° Este decreto_ legislativo entra em vigor na data de -7.-Dessa forma. o Congresso Nacional, a quem cabe, nos_ 
sua publicação. termos da Constittrição, resolver definitivanientf: sobre quaisquer 
Mensagem no 852, de 1994 _ atos internacionais que contenham comprolnissos gravosos à 

-- - -- -- -União, deCidiU reservar-se a Competência para apreciar os_contra-
Senhores Membros do "Congresso Nacion.ãl. --tos e quaisquer atos de iinplcmeniação do a~. _ 
Encaminho à alta apreciação do Congresso Nacional a _ 8. Os aditivos aos-contratos originais-de ÍIIfanc:tamento e de 

proposta de transferência- de recursos financeiros Destinados à transferência contêm alterações substanciais voltadas essencial
construção da Usina Nuclear Angra m, ainda não iniciada, para mente à construção da Usina Angra n, para tanto utilizando recur
a da Usina Nuclear Angra II, empreendimento inseri~() _no -sos alocados. inicialmente também à construção da Usina Ang131 m. 
"Acordo Nuclear Brasil-Alemanha sobre Cooperação no Caro- 9. Assim sendo. em face da dupla reserva de compet_ência e 
po dos Usos Pacíficos da ED.er~a NUClear", que ~eve. su~s o!>ras em razão da natureza dos aditíVos aos contratos or{gii:t~~ de fman
íniciadas em 1976. ciamfmtos-e de transferência, de- fonna a permitir 0- término dos 

o encaminhamento _da proposta de -aiteraçãO do_ citado desembolsos para Angra me a utilização dos recursos correspon
Acordo observa a deliberação do Congresso Nacio~al_, ~n~ubstan- dentes para a conclusão das obras de Angra n, tenho a honra de 
ciada no Decreto Legislativo n° 3/85, que acreScentou-dispositivo solicitar a vossa Excelência que a Presidência da República enca
ao Decreto LegislativO de D

0 
'6/nS, que aprovo':! o Acordo! de~r- minhe ao Congresso Nacional mensagem solicitando aprovação 

minando a apreciatão, peJo Congresso Nacional, de todos ajustes para as alterações contratuais em causa, a frm de_"pennitir a cõnclu
ou atos complementares ao Acordo Nuclear. são da Usina Nuclear Angra II utilizando-se os recursos que se-

Como autor da propos~ção, então Sena?or ~~ Repúb~i~. en- riam destinados à construção da Usina Angra m.--- -- -- --
tendi que ao Congresso Nac10nal bem caberia verifiCar oozelo da .:o Respeitosamente, Delcídio do Amaral Gomez, Ministro de 
AdministraçãO Púb~~~ na exc:::uçã<? do c"onvênio internacional da Estado. Interino, de Minas' e Energia: 
maior ii:nportância para o BrasiL _ ___ _ - - , 

Submeto, pois, o assunto ao_Congresso Nacional. t~dC?, em _ _(À CornÚ~ãiJ de R~laçQes Exteriores-e Defesa Na-
vista as razões expoStas na ExPosição deMoôvos n° 150, de 27 de -cionaL) 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Ex.J>"diente 
lido vai à publicação. . _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):.. O Prqjeto de 
Decreto Legislativo n"' 82, de 1994y que acaba de ser lido terá, nos 
termos do art. 376, letra c, do Regimento llltemo, -perante a Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cin
co dias para recebimento de emendas, fmdo o qual a referida Co
missão terá quinze dias. prorrogáveis por igual período, para opi
nar sobre a proposição. 

O SR. PRJlSIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu a .Mensagem n• 360, de 1994 (n• 1.060/94, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da Repuôlica encaminha. nos ter
mos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicitação para 
que seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, 
no valor equivalente a até quinze milhões de marcos alemães, en
tre a Companhia Energética ae Pc:mambuco e o Kreditanstalt für 
Wiederanibau - KfW, destinada ao firianciamento parcial do 
Programa de Abastecimento de Energia Eléttica de Pernambucc. 

A matéria será anexada ao processado do Ofício n"' S/59, de 
1994, e despachada à Comissão de Assuntos Econômi_cos_. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimento que Será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQQEJUMENTO N" 885, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°, do Regiritenlo Inter

no, seja considerada Licença Autorizada, os dias 9, 10, 16, 18 e 21 
de novembro de 1994, em razãó" de cóiDprottllssão partidários em 
meu Estado- Mmas Gerais. 

Brasília, 25 de novembro de 1994. -SenadomJ~ Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A votação do 
requerimento fica adiada por falta de quorum. • 

Há oradores inscritos. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, uso da 
palavra, nesta tarde, para me associar às holnenagens prestadas na 
Babia ao eminente e saudoso Prof. Manoel Ribeiro, lembrado re
centemente por ocasião de data comemorativa de Íl:J!ldaçã9 di 
Universidade Católica de Salvador, onde foi profesSor e diretor, 
por muitos anos, de sua Faculdade" de DireitO. -- '- _ 

Cultor das Ciênciãs 'Jurídicas, era um eStudioso dedicado de 
História, Filosofia e Ane Literária, deixou uma importante contri
buição na área de Humanidades para o ensino superior nó qUal es-
teve muito tempo leciOIJando. _ 

Manoel Ribeiro, Sr. Presidente, era alagoano de- n-aScimen
to, teve parte de sua vida pública em Sergipe, onde foi S.e:cretário 
de Segurança Pública e Deputado Estadual no período em que 
também ingressei na política, na década de 40. 

Falo sobre Manoel Ribeiro para reverenciar o ilustre profes
sor e jurista da Bahia, e também para lembrar o contemporâneo de 
política de Sergipe, onde, apesar de adVersários, pertencentes- a· 
Partidos antagõnicos - eu da VON e ele do PSD -, naqueles tem
pos de radicali~os partidários, sempre mantiveMos a mesma ami
zade trazida do memorável e saudoso Colégio Antonio Vieira, em 
Salvador, pois fomos colegas de internato na mesma. mona; ele 
número 40 e eu, 156. E ali, naquela escola _exemplar, onde fazía
mos parte de uma c:omunidade estUdantil fraterna-, aprendemos a 
cultivar os valores mais sublimes do ser hu.tn@.o, entre os quais a 
amizade sincera_e a solidariedade cristã. 

Há pouco tempo, aqui falei cOril graride sati~Iação, para sau-

~ um_ novo membro da nossa Academia Brasileira de Letras, 
foro de mais elevado estágio da intelectualidade brasileira. 

· Saudei desta tribuna, Sr. Presidente, o laureado escritor bra
sileiio João Ubaldo Ribeiro, inuito celebrado na Éahia pela Contri
buição que tem dado como um bom intérprete da cu.1tt:rra regional, 
e o fiz cOm a alegria de enaltecer, também, ao filho ilustre de meu 
antigo colega e contemporâneo da vida pública, Manoel Ribeiro, 
que realizou parte importante de .sua obra em Sergipe, onde sem
pre foi muito COnsiderado. 

Fmalizo, Sr. Prisidente, reiterando o meu aplauso a esta ho
menagem prestada pela Bahia ao eminente prófes·sor e jurista, soli
citando a transcrição com o meu pronunciamento do artigo publi
cado em A Tát'de, edição Qe 26 de oun.lbro pãssado, intitulado: A 
Manuel Ribeiro, a Bahia reconhecida, de aUtoria" do" médico e 
professor Adherbal Almeida. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

A Tarde 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR LOU-. 
RIVALBAP17SFA EM SEU DISCURSO: 

DOCUMENTQ_A QUE SE REFERE O SENA-
ÍJORLOURJVALBAPnsrA . .. -

Salvador, Bahia- quarta-feira --26-10-94 

A MANUEL RIBEIRO, 
ABAHIA RECONHECIDA 

Adherbal Almeida 

Aniversariou,o faz poucos "dias, Universidade Católica de 
Salvador. Com ela, _a sua Faculd* de Direito, f~~se oportu~ 
no acentuar, neste evento, o alto conceito fi adquii::i.do por essa es
cola, no curto espaço do seu d_es_empenho, no _perlOdo que medeia 
entre sua criação e o dia de hoje. , - -

Fundada com sua univerSid.ide, Já agora se cohStitrii ntícleo 
sazonado do enSino do Direito em- nossa terra, nas suas várias es-
pecialidades. - - - -

É oPortu.rio, por conseguinte, e de inteirã ]üstiça, que se te
lembre, mestre momento, o nome aureolado do ~ente professor 
Manuel Ribeiro, seu diretor por muitos anos, na f~_ p6S.:eriiergen
te e· mais difícil de sua existência, quando fez atraído, para ela. os 
no-mes credenciados ·ou mais credenciados no seu eDSino, entre 
nós, no louváyel propósito de cada vez mais engrandecê:la. 

Alagoano ilustre, se fez baiano por adoçãO, e amou entra-
nhadamente a sua nova terra. - - · 

Para deímir, dele, os seus grãndes mereCimento, comO cul
- tot do pireito,_ em ~s várioS departamentos, e conhecedor eméri-
- to das humanidades notadamenie da História,- aa Filosofia e da 

Arte Literária. sem esquecer o seu empenho~ devotada é COnstante
mente, - mestre o diretor - de servir à sua faculdade, seria larefa 
difícil de se! COiiclu'ída nos ~streitos limites -de_um -sO amgo: Assi
D.aie-e, porém de exímio embaixador da am.izade, promovendo, 
sempre, a melhor harmonia entre os seus colegas, e ent:re os alunos 
de sua escola, jamaís permitindo que· perdurasse entre eles o me-

--nor-desentendimento. - ~ ~ ,--· - · - -- -- --

Para sumário desempenho daquela árdua tarefa, seria mais 
acertadO transcrever, doravante, as rC:fefências que lhe foram feitas 
pelo seu grande amigo e ilustre colega, professor Dilson Dória, em 
discurso de paraninfia, aos doutorandos de recente solenid:ade. 

- -,.o-nome de Manuel Ribeíro se constituiu. desde cedo, num 
luminoso marco de referência; seu itinermo.-iililãdmiráVei p-ercur
so de coerência e produtividade. De sua ãtividade -literária fala a 
sua obra: não repetitiva nem proli.Xã, mas densa e sólida, feita de 
efetiVaS êohtribuições, fruto de rc!tlexão pertinaz e pesquiSa acurada. 
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"A vida de Manuel Ribeiro, como jurista, tem n.Csta faculda
de o seu centro. para ele convergiu e dela se irradiou. Suas opfuiõ
es,. seu pensamento, seu exemplo, dispensados a tantas gerações de 
estudantes, ficarão nestã CaSa --a- que tem servido, comO -arretar e -
professor, com indeclinável solicitude--,-guardadas para sempre, 
porque dá. na continuidade da vida de uma instituição, a fO!Ça-de 
perpetuar a presença daqueles que se integraram no seu ecomeno 
espiritnal. 

"Não é posSível entender plenamente o sentido da carreira 
de Manuel Ribeiro e o valor de sua contribuição à nossa faculdade 
sem pensar.- com realismo sem rebuços - nas contingênCias~ que 
cercam a vida das escolas superiores ·e nos obstáculos entre os 
-quais medram a missão científica e-a voCaçãó' ii:itefectuii-:-FOt"pára-
uma existência universitária em- crise d6 formaçãO~ Cfesaàaptãda de 
seus verdadeiros fms, que Manuel Ribeiro encaminhou os seus 
propósitos resolutamente, dirigindo a sua escola desde os seus pri: 
meiros passos". - --- -

Aí está, pois, resumidamente, em pálidas defmiÇões~ ~ 
iniciais, e posteriores ã:ffriD.ações, eloqüentes e ver<laàeir3S, 

e exato perfil de quem soube tão devotadamente servir e bem alto 
engrandecer o nome, hoje a_ureolado, ~ Faculdade de Direitõ da 
Universidade Católica de Salvador. 

O SR. PRESIDENTE (chagas Rodrigues)~ COncedo a pa' 
lavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente. sr-s e Srs. Seriadores, estive presCnte à 
solenidade de instalação do Xl Encontro Nacional doS-P.roctifãdõ
res da República. realizado em Fortaleza, entre os diaS :ilfde outu
bro p.p. e 2 do corrente mês, promovido pela ASsociaÇão Nacional 
dos Procuradores da República, sob a direção -de- seu Presidente, 
Dr.WagnerGonçalves. -- - -- ,--- -:--- .. -

Entre ilustres convidados e conferencistas, estiverãm. ali o 
Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira Alvaren
ga; o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Sepúlve
da Pertence; o Ministro Francisco Rezek, do Supremo Tribunal 
Federal; o Secretário de Justiça do Ccin-á, e representante do Go
vernador do Estado, Dr. Edson Pinheiro; os Deputados Federais 
Michel Temer (PMDB-SP) e Germano Rigotto ~ (PMDB-RS); o 
Chefe da Prcictiradõiia diR.épúbiicà~do ·ceará, nr:· Francisco de 
Araújo Macedo, e o Secretário Municipal de Ação -Social, repre
sentando o Prefeito Municipal, Dr. Júlio Vé:ritura. -- - -

Foram discutidos, no -Encontro, entre outros, temas referen
tes ao papel do MinistériO- Público, ~omo ftic:al da lei e promotor 
da ação; princípioS da unidade_ e da ind#IJdênCla fu:UciOnãJC suas 
implicaçõêS; eficlcia: Do Cõinbate aO Chamado "crime do colarinhO 
branco", e limiteS de atuação, atribuição regulamentar do Conse-
lho Superior do Ministério Público Federal etc. -

Como se pOde observar, tratam-se de assuntos da mais ele
vada rel.._eyância para a vida nacional, com particul3r eÍlfoqué para 
os chamados "crimes do colarinho branco", contra a economia e 
patrimônió nãcionãis, vale dizer, contra os direitoS do cidadão ·e do 
contribuinte. 

· O PaíS"; petas suas forças e lideranças mãis representativas e 
consoante à opfinão pública nacional tem, sObejamente, _9en;!Ons
trado que deseja pôr fim a es~ delitos contra o patrimônici público. 

É certo que ... a Constitulçãõ· de 198~, I_l~ ca_pítu~~ d~~(l()" 
"Das FUnções Essenciais à Justiça," harto. 127, reestruturou o Mi
nistério -Público da União auferindo-lhe valioso PaPel e ni.aior 
competência no seio-ao Judiciário brasileiro. Como instituição es-
sencial à função jurisdicional do Estado; na defesa da oi-dem jurí
dica, do regime democrático e dos interesses_sociais e fuâividuais. 
Conferiu-lhe também as prerrogativas de-unidade, indivisibilidade 
e independência f'uD.cionai. - -

-~Por-outro lado. assegurou garantias ielevantes-c:Omo vitali
ciedade, inaniovibilidade funcional e irrediitibi1ídade de Veltci~ 
mentos. Estabeleceu ainda, a nossa Lei Maior, que tanto a nomea
ção, c01no a destituiÇão do Procurador-Geral da República, pelo 
Chefe de Estado, dar-se-iam com a participação do Senado Fede
ral, com a aprovação pela maioria absoluta de seus membros. 

Segundo o texto constl:"tuciorial, cabe ao Mínistério Público 
promover, privativamente, a_ ação penal pública, ·o inquérito civil e 
a ação ciVil pública, para a proteção do patrimôruo público; a ação 
de inconstitncionalidade das leis; zelar pelo respeito dos Poderes Pú
blicos e serviços públicos; exercer o controle externo da polícia, etc. 

A Constiniição rq;resentou, ·sem .dúviàa, tim eXtraõrdinário 
âvançõ no~qué dii ·reSpeito às "funções ... e"ativi_dacíés dO MiniStério 
Público;-- equiparãndO--se a -outras- legislações l::strangeir_as mais 
adiantadas neste setor, notadamente a dos Estados Unidos e alguns 
países da Europa Ocidental. ~ - --~ ~ 

·-Outros assuntos, igualmente_ relevantes foram tratados no 
- referido EliCOniro. - - -

-Entendo que, ao tra.ze.r para esta Casa. as qUestões suscita-
das naquele conclave, estamos contribuindo, embora modestamen
te, para estimular a reflexão e a discussão de tão momentoso as-
sunto-. _ _ __ 

-Por-Ultimo, gostãria-de solicitar ao Sr. Presidente" (iue déter
minasse a inclusãO, nos Anãis do Senado Federal, do valioso pro
nunciamento do ilustre Presidente daquele Encontro, Dr. Wagnet.:__ 
Go-nça.Ivês: · 

~DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR MAR
CO MACIELEM SEU DISCURSO: 

DOCUMENTO A QUE SE 'REFERE O ORADOR 
EM SEU DISCURSO.' -

"Senhoras e Senhores, 
Abre-se hoje o XI Encontro Nacional dos Procuradores da 

República Como em ailos anteriores oS membros do MiniStério 
Público Federal reúnem-se para estudos, debates e confraterniza
ção_. E o fazem e em momento peculiar da vida brasileira 

Há esperança. o país consolida sua democracia, e, pela pri· 
meira vez em algmnas décadas., o Presidente da República deixa o 
Go.verno com tirande aPoio popular. 

-- - "Como sem sofrimento não há palmas". esta aurora de espe
rança não foi sem atropelos. O _impeachmant do ex-Presidente. a 
CP! do Orçamento, os escândalos que se -sucederam, os planos 
econômicos mirabolantes e a troca constante de Ministros âe Esta-
do quase_destruíxam a dignidade da Nação. _ _ 

Entretanto, para resgate da cidadania ultrajada, a sociedade 
brasileira vem tirando das adversidades seu maior proveito. As or
ganizações não governamentais, o movimento de Êetinho "contra 
a fome e a miséria". as cassações de mandatos pai-lamentareS, o 
resgate da atuação de organismos do Estado, em defesa de direitOs 

__ sociais e- coletivos, as decisões inovadoras do Poder Judiciário, 
aliados à ~~o de eleições majoritárias e prOporcionais nunca 

-vistas, possibilitaram vir à tona, novarilente, a võntade de ser bra
SÍleiro, vo_ntade de não n:i.ãis ®ixar o País, comQ._há déc;_ad~ vem 
ocorrendo -com grande parte de nossa juventude desesperançada. 

_ Não se olvida aqui a magnitude dos problemas. Persistem 
desigualdades sociais gritantes. AI~ _de nossas cidades viven
ciam verdadeira gUerra, verdadeira guerra civil. Fa.Jta soluçioncg o 
problema do grande número de deseMinistério Públicoregados, 
dos i:nilhãres de m~os de rua,_ da violência nO ~- :Urgem 
politicas públicai que privilegiem a produção e o trabalho, e não a 
e$peCuíãÇão_c!_o enriqueciinento fácil. fS_e!O~a-se ao debate sobre a 
neCessidade de alteração do sistema tributário da previdência. do 
Poder Judiciário e do Ministério Público, mediante reformas na 
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Consti:míção. E do futuro mandatário do País, ~ntemente eleito, 
espera-se muito, quase tudo. 

Nesse contexto, de expectativas positiVas.; sein õlyic;lar preo
cupações, encontramo-nos em fortaleza, t.eqa do sol, de praias lin
.das e que nos recebe com tanto carinho. Assuntos relevantes serão 
debatidos. 

A reforma constitllcional.:. hoje 3polá.da inclusiVe Por:pmi
dos que, na revisão, a combateram;· a eficácia no combate ao cha
mado crime do colarinho branco - que, impassível, continua a de
safiar a Justiça; o controle externo da atividade policial- ainda le
tra morta na Constib.tição; a direção da polícia judiciária pelo Mi
nistério Pl:íblico - assunto novo, ainda não amadurecido pela clas
se:..:·e ós CQntlitos entre os Procuradores que atuam em la e 2• ins
tâncias - a sinaliZar para a êompatibilízação entre princípios da 
unidade e independência funcional - são ques_tões relevantíssimas, 
seja para os membros da Instituição, como para toda a sociedade 
brasileira. 

Fala-se em refoJIIla-constittl.Ciórial nos primeiros meses do 
próximo Governo. Alegam que a Constituição Cidadã, tão espera
da e decantada, tomou o País frigovemávcl, e, por isso, alterações 
são prementes. Não comun_gamos com esse p~_amento. 

A ConstituiÇão- de 1988 resgatou a cidadani~ depois de tan
tos anos de arbítrio.- E, como diz o S~nadO~ Josapha~_Marinho, "o 
funcionamento regular dos Três Poderes do Esrado, a manutenção 
da ordem pública e o exercício normal das atividades aclministrati~ 
vas mostram, à evidência, que a COnStituiÇão aSsegura- a governa
bilidade e proporciona o desenvolvimento". 

Por isso, afirmamos:; não se pode falar em reforma constitu
cional ampla, quase irrestritã, sob pena de se caminhar para o mes
mo insucesso da revisão. Urge consenso entre os partidos no Con
gresso Nacional sobre os pontos que se querem alterar. Previdên
cia, sistema tributário e Poder J udiciáiiõ, principalmente no que se 
refere à vincUlação das decisões reiteradas do Supremo Tnbunal 
Federal, são questões que só podem prOSperar com amplo consen
so. 

Entretanto, vemos com desconfl.ãD.çi-inodif'lcãÇõeS no'capÍ
tulo do Ministério Público Federal. Wao que o mesll;lo não poSSa 
ser alterado, visando seu aperfeiçoamentO Ou -porqUe tenhamos re
ceio do "controle externo" -controle esse, aliás, que foi aprOVado 
o último Encontro de Procuradores da República - mas porque as 
propostas, apresentadas durante a revisão Constirucional, tiveram 
nítido objetivo de cercear funções instituciõnaiS:, principalmetite 
aquelas ad.vindas da Constituição de 1288. - -

Quase soo e:rilendas·roram apreseiil.ãdas contra o M:iníStério 
Público. Pretendeu-se criar a chamada "responsabilidade do mém
bro do MinistériO Público', pela qual o Procurador ou Promotor 
perderia o cargo, em decorrência de uma única decisão administra
tiva, caso reve1asse ou deixasse chegar--ao conhecimento de tercei~ 
ros, fatos de que tivesse ciênciã em iazão do cargo e que pudessem 
ofender o sigilo, a intimidade e a honra das pessoas. 

Ora, não é ·menoS verdade que os ates administrativos sãO 
públicos, a não ser aqueles protegidos pelo sigilo legal. Canse~ 
qüentemente, todo servidor é obrigad9~a guardar sigilo, nos_ casos 
em que a lei especifica, e não s6 os membros do Ministério PUbli
co ou do Poder Judiciário. Por isSo, responsabilizar o Ministério 
Pdblico por i.n.f?rmações quê-venham à tona quando o processo 
está sob seu patrocínio, mas aO cuíB.áâõ de várias pessoas - fun~ 

cionários de cartório, secretarias, asséSs_ores;- polícia judiciária .:. 
tem o nítido objetivo âe evitai notíciáS-na inipre:rfsa,-notícias essas 
que a própria inlprensa obtêm pelos mais diversos meios. Na Ver
dade, tentou-se, sob a aparente legitíri:iidade de defesa da intimida~ 
de da pessoa, cercear ação do MinistéiiO Públiço, um~ vez que a 
pena prevista,' para tais casos, séiia a~ perda do cargo. por ato do 

Conselho Nacional do Ministério Público, órgão -que também seria 
criado. na oportunidade. 

Além cJ.!.sso. a proposta tomava: letra morta o princípio da 
independência fimcíõiia.I do direito 3Q duplo grau de jmi.sdjção e a 
garantia da vitaliciedade, que são essenciais aos membros da !J;lstj~ 
tuição. não como privilégios, mas porque o ato de denunciar, 
como O de jUlgai, CmvoiVe riscOs, principalmente, quando contrarie 
pessoas e grupos poderosos. 

Pretendeu-se também,. na revisão, que o Procurador-Geral 
da República não fosse escolhi_c;lo_deptre integrantes da_carreiia. 
Extinguia-se o mandato e sêU ocupante poderia ser demitido ad 
nutum. Propuseram também acabar com o caráter privatiVo da 
ação penal e com os arts. !28 e !29 da Constituição. exatamente 
aqueles que estruroram o Ministérjo Público e especificam funções 
institucionais. Para gáudio de todos, estas íniciativas não alçaram 
võos mais altos. 

Em contrapartida, nenhuma de nossás ~OpostaS, advindas · 
do amplo debate entre os colegas no X Encontro Nacional. que se 
realizou em Blumenau-SC, foram aproveitadas. Tiveram como 
meta principal manter o capítulo do Ministério Público~ e, quando 
muito. avançar em um ou outro ponto, melhorando instrumentos 
de atuação do parquet. Não pretendemos sequer eleição para es
colha_ do Procurador-~ da República,-como acontece com os 
ProcUradores-Gerais de Justiça dos Estados. -

Por rudo isso, a refonna constitucional que se aviiínha não 
pode ser extensa, mas reduzida a temas consensuais previamente 
estabelecidos, sem alterar o rito previsto no art. 60 da Constitui
-ção. ModifiCar Quorum e estabelecer votação unicameral. em de
trimento do procedimento atual, é caminho que leva a perplexida
de e dúvidas,_ já que envolv~_questões jurídicas tormentosas, que 
esperamos ver aclaradas neste Encontro. . , _ 

O controle externo, a direção da polícia judiciária pelo Mi
nistério Público e o combate ao chamado crime do colarinho bran
co são ~ém temas relevanks-, que têm a ver Com eficácia d.3 
aruação do Ministério Público? eficácia essa tão exi.gida pela Socie-
dade. -~-

Há sentimentos d_e descrença nas InStituições_ e isso envolve 
o Poder Judiçiário e O_ Ministério Público. _E,_a_ esperança de agora 
será natimorta, -Se nãó sOubennos equaCionar IDelhor a aniação dos 
órgãos e poderes públicos. 

Wao existe controle externo da atiyidade pqlicial e a ~flciên~ 
cia no coiobate ao crime econômiço passa pela mudança. não tanto 
da legislação. mas muito mais de mentalidade. Prende-se o ladrão 
de galÍnha. Vez que á ínaterhili.dade do delito está-etn suas fil;ãos, 
mas não se prende o alto funcionário público ou o grande. investi~ 
dor, cuj~ pistaS: quaridO existentes, são sinai_~ exteriõreS de riqueza. 

Os meios de comunicação, -a vida moderna e os sistemas 
econômicos ~ofi.sticarani- os delitos. que só serão coibidos quando 
:Ministério Público, perícia judiciária, Tribunais de Contas, Receita 
Federal e órgãos da administração direta e indireta tiveram aruação 
conjunto. resPaldada por decisões firmas __ e corajosas do Poder Ju
diciário: 

O "conflito" de atuação de membros do parquet é outro 
tema deste Encontro. É preciso achar solução i}ue, -sem violar a in~ 
dependência fl.mcional. garanta unidade de ação dos m.embrqs do 
MinistériO Público. O promotor da açã_o que, a duras penas, depois 
de instrução probatória -estifãnte, obtém sentença ahnejada, não 

--pode ter, em i• instância, dois ãdvogados em desfavor de sua tese 
-o da parte ex-adversa e outro, -seu próprio companheiro de traba-
lho. Equacionar essa realidaQe. sem macular a independência fim
cional, é desafio que se prOpõe neste Encontro, que não tem outro 
mérito, senão o ·de apontar problemas, almejando a melhor Sl)luçãq_. 

_ Cori~dho Superior e atiVidad_e correcional são temas apa-
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rentemente menores. Entretanto, para os membros do Ministério 
Público Federal eles avultam em significado, na medida em que 
têm a ver com a gestão interna e a estruturação do Ministério Pú
blico Federal A importância do Conselho Superior cresce a cada 
dia- de significado- rião oo·por sa órgão normativo, mas pores
tar sendo chamado a se manifestar, inclusive, em questões que, à 
primeira ViStã, não lhe diriam respeito. Afora issO~ o nóvel_órgão, 
apesar dos acalorados debates que provoca, representa experiência 
enriquecedora,. que marca a necessidade da união, do diálogo e da 
convergênciã de opiniões, dentro -do ideário comum de construir 
um Ministério Piíblico Federal voltado para a defesa da legalidade, 
da democracia e dos clireitos sociais e coletivos. 

Debateremos também sobre direitos sociais e o papei do 
Ministério Público. É importante não perder de vista que prOble
mas sociais crescem em dimensão geométrica, enquanto nossa 
sensibilidade com questões sociais_aVãnça em proporções milimé
tricas. Construir democracia com füstiça social, em ~ de c;lú:p:en
sões ~cas, é tarefa hercúlea. que Chama todos à responsabili
dade, principalmente aqueles, servidores públicos, que têm obriga
ção de servir o público, oomo menciona sempre o Procurador-Ge-
ral da República. -- . __ 

É fundamental acreditar, desannar o espírito, estar aberto ao 
novoy saber que o sol nascerá novamente e que as dificuldades são 
superáveis. E preciso congrégar" na esperanÇa, para dizer como o 
poeta Tbiago de Meilo: 

"Fica estabelecida, durante dez séculos, 
a prática sOnhada pelo profeta Isaías, 
e o lobo e o cordeiro pastarão juntóS, 
e a comída de ambos terá o mesmo gosto de aurora. 
Por decreto irrevogável fica estabelecido 
o reinado permanente da justiça e da claridade. 
e a alegria será uriia bandeira generosa 
para sempre desfraldada na alma do povo". 
Agradecemos a presença 
Muito Obrigado." 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Dario Pereira - João Calmon - Jonas Pinheiro - Moisés 

Abtão- Ronaldo Aragão- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
dispensa, na presente sessã~ o período destinado à Ordem do Dia. 
nos termos do art. 174 do Regimento Interno. ----- - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) '--Nada mãis 
havendo a tratar, a Presidêncía vaí eDccrrar 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 tennos 

do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1223_(n" 250/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão -da Rádio Independente Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Lajeatio, Estado do Rió Grande do Sul, tendo _ _ 

Pareceres proferidos em Plenário, em substituiçãO à Comis-
são de EducaçãO: · - · ·· · ·--·· - -- - - -

-1° pronunciamento: Relator: .• ~Çilador Amir Lando, favo-
rável ao projeto; -

- 2'" pronunciamento: Relator: Senador Ameo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposiçãO. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993 

(IncluídO-em Oidem do Dia noS-termos 
do an. 375, VIII, do_ Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de !993_(n" 253/93, rui Cãmara dos Deputados), que aprova 
o __ ato que renova a c:onces"Sã.o outorgada à Rádio Capinzal Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidado de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação: 

--1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto~ 

- z• 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 
~ <lo art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

V.otação, em nuno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
o• 46, de 19g3 (n" 248/!13, na Cãmara 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 Cõri:Jissão 
de Educação: 

~r pronunciamento: Relator: Senador ÁIYaro 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, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ProjetO-de Decreto Legislativo 
il0 "48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renoVa a peim.issão da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeito, tendo 

Pareceres proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em ~-l!~~tuição -ã Co~ssão de Edu~ção: 

- 1" pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2" pronunciamento: pela regularidade dos aros e proce-

dimentos concernentes à proposiçãO. - -- ·- · -

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia rios tennOs 
do art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n" 273/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda., para explorar 

- serviÇo de radiodifusão sonora em freqUência modUlada na Cidade 
_ de O~rio~ -Esta4o do Rio Gr3iidé do Sul,_ tendo 

Par_eceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis--
sãq:de -Educação: _ _ 

- - 1~ pronlnlciamento: Relatei: Senador Amir Lando, favo-
rável ao projeto. - - _ 

- zo pronunci.3mento: Relator: Senador Ney Mãranhão, 
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pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-6-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 50, DE 1993 -

(Incluído em Ordem do Dia. nos- teriD.Os 
do art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 50; de 1993 (n• 277/93, na Cfunãra dos Deputados), que àprova 
o ato que renova a outorga deferida ao Siste"ina Nova Era de Co
municação Ltda., para explOrar serviço de radiociifuSão sonora em 
onda média na Cidade de Borraz6polis, Estado do Paraná, tendo 

· Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:. Senador 
José Eduardo, em substituição à_ Co!_Diss_ão de ~~ção. -

-7-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia-nos temlOs -
do art..375, Vlll, 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 
Ltda., para explorar sezviço de radiodifusão sonora em -apela média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitni-
ção à Colílissão de Educação: . 

- r pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
-r pronunciamento: Relator:: Senador Affonso_Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedim_entos concernentes à propo
sição. 

-8-
PRO!ETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dianos termos 
do art. 375, Vlll, do Regimento lnlerÍÚ>) _ 

Votação, em turno ~ do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 55, de 1993 (no 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a Concessão outOrgada ~ Paquetá Empreendimen
tos Ltda., para explorar serviço de radiodifusãO sonora em onda 
média na Cidade de Flori ano, Estado do Pia.Uí, tendo -

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substi.ttlição à Comissão de Educação. 

-!>'-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do O~ riOs ierffiôS- ~ --
do art 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação,. em Olmo 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 RidíO Cultura de Timbó Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sohora em onda média na 
Cidade de Timb6, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, prOferido em Pienáiio, Relator: Senador 
Meira Filho, em substittiição à Cortüssão-~de ~IíC"a.ção. 

-10-
PROJETODE DECRETO lEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termOs 
do art 375, VIIl, do Regimento Interno)__ . 

Votação, em 'll.ll"'lb único, do Projeto -ae-Dec_reto Legislativo 
n" 9, de 1994 (ne-301/93, na Câmara dos Deputados}, que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapaj6s Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusãp de sons e_~ens (televi
são) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendQ 

Parecer favorável, proferidO em -Plenário, Relator: Senador 
J?ir~C~iro, em subStitUiÇão à CoiiüsSão ôe Educação. 

-11-
PROJETODEDECRETOIEGISLATIVON" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordein do Dii nos ternióS 
do art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação; em turno único, do Projeto de Decreto_ Legislativo 
n• 10, de 1994 (n• 297/93, no Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que oUtorga permissão à Fundação Pe. Urbano Tbiesen para 
explorar Serviço de radiodifusão sonora em :freqüência modulada, 
com fins eXclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grap.de do Sul,-tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Cm suDStitui
ção_ à ComisSão de Eduãi.Ção: 

- t• pronunciamento: Relator: Senador João Frailça. favo-· 
rável ao prOjeto; --,-

- -'1: pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposiçãO. 

-12-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
Cdo art 375, Vlll, 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 rerioVa a penniSsão OUtorgada à S.A. Rádio Verdes Ma
res, para ~piorar serviço de radiodifu_sã_o sonora em freqüência -
modulada na Cidade de Forta]eza, Estado do Ceará, tendo _ 

Parecer favoráye!. pi-_9ferido em Plenário, Relator: Senador 
__ Dirceu ~eiro~ em_~ubs~tuição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art 375, VIIl, do Regimento Interno) 

Votação, em fumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Câmara driS Dep\1\ados), que aprova 
o ato que outorgã permissão-,--à7uiidação Culnrral Cruzeiro do_Sul 
para executar serviço -de radiodifusão sonora em freqüência in:odu
lada na Cidade de Sorocaoa, Estado de São Paulo, tendo 

_-_ -- Pa!eceri:s favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Meira. Filho, em substituição à Comissão de Educação: 

-1 °_pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela- regularidade dos atas e proce---

dimentos concernentes à proposição. 

-14-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO 
··" N" 18, DE 1994 

-(IiiCiuÍdQ em órderii dO Piã_Dos termos 
-ôO art. 37_5, vur._ do Regimento Interno) 

Votação, -em ti.il:no-dnico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 18. de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados), que aproVa 
o ato qUe!enova a concessao--OUtOrgada à Rádio Araguaia Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora_ em ond_a média na 
Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, tenâo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, ~lator~ Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição i Co_missâ() de Ed_ucação~ 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 19, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia noS temOs 

do art.375, VUI,doRegimento Interno) 

-~20-

... -PROJETO DE DECR.ET(YiEGisLAíiVO 
N"69, DE.1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375,YIII,do Regimento Interno) 

Votação. em turno úniCoy do PrOjcito -de Decreto Legislativo -Discussãoy em turno único, do Projeto d~_Decreto Legislati-
n"19, de 1994 (n" 254193, na Câmara dos Deputiu!os), que aprova vo n• 69, de 1993 (n" 313193, na Câmara dos Deputados), que 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins- Ltda., aprova 0 ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda, para 
para explorar serviço de radiodifusão sonora de sons e 'imag"ens explorar serviço de radiodifusão sonOra em freijüênciã -inoduladâ 
(televisão) na Cidade de Anápolis, Estado do GoiáS, tendo _ ~ ·-_- na Cidade de Mariana. Estado de Minas Gerais. (Dependendo de_ 

Par<cer favorável, profcrído em Plenário, Relator: Seruroor parecer da Comissão de Edn.,..ção.) 
Carlos PatrocíniO. e.ri:t SuOstituição à Comissão de Educação. 

-21-
-16-. 

PROJETO DE DECRETúLEGJSLATIVO. 
N" 23, DE 1994 

(Em regiine de urgência, rios termocs 
do art. 375, VUI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úniCo. do Projeto de Decretõl~gÍslativo 
n• 23, de 1994 (n" 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
Botelhos Ltda., para explorar serviço de radicxiifusão- soneca em 
onda média na Cidade de Bote lhos. Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário-. Relatar: Senador 
Henrique Ahneida, em substituição à <;omissãO de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 24, DE 1994 
(Em regim.C de urgênCia, nos tenD,Os 

do art. 375, vm, do Regituentolnternoj 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 8, DE 1994 

(IÕclufdo em- Ürdem cio D~ nos Íermos 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Pl!cusSão;-em tl.lri!O_.~éo. dÓ_ Projeto de:? DeCreto Legislati~: 
. vo n• 8, de 1994 (n" 3JJ3/93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão Outorgada à Rádio Cultura de 
Pãulo AfonSo Ltda .• para explorar serviço de radiodifusã<? ___ sonora 
em freqüência iiiodú!ada na· Cidade· de Paulo Afons<r; Estado da 
Babia. (Dependendo de parecer da Coruissão de Educação.) 

-22-

--- .PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 20;DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
. do art. 375, vm, do Regimeng> IDterno). 

Votação;-em turno único, do Projeto de Deçreto Leg~lativo Discus-São~ em turno único, do ProjetO de DecretO Legislati- · 
n• 24, de 1994 (n" 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova vo n• 20, de 1994 (n" 266193, na Câmara dos Deputados), que 
o ato que outorga pennissão à Ftmdação de Ensino Superiói do aprova o ato que renova a pennissão outorgaâa à Rede Nova Terra 
V ale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão-sOnOrã em- de "Radiodifusão Ltda., aru.almente denominada Rede Fêriíx de Co
freqüência modu.J.ada. com fins CXclusivamente educativos, na Ci- municação Ltda, para explorar serviço- de _radiodifusão sonora em 
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo freqüência moàulada na Cidade de São José dos Pírihais, Estado _ 

Parecer favorável, proferido eni Plenário, Relaior: Sênador do Paraná. (Dependendo de Parecer da Comissão de Educação.) 
Lucídio Portella, em substituição à Colnissão de Educação. -23-

-18- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO- -
PROJETO DE DECRETO LEGisLATIVO N" 21, DE 1994 

N" 62, DE !993 - (incluído em Ordem do Dia, nos termos 
(Incluído em Ordem do Dia rios termos do art 375, vm. do Regimento Interno)-
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto-de Decreto Legislati-
Discussão, em lriíno ilillcxÇdo Projeto de Decreto Legislati- vo_ n• 21, de 1994 (n" 292193,~na Câmara dos Deputados), que 

vo n° 62, de 1993 (no 268/93~ na Ffunara dos DeJ'!ltados); q~e-- aprova 0 ato que renova a permissão da FM Rádio Independente 
aprova o ato que renova a concessã~ outorga~ à_So':edade_ ~10 ~.de Arcoverde Lt<ia., para _explçntr serviço de radiodifusão sonora_ 
Vila R~ _Ltda.,_ ~ara expJorar_ s~ço de radiodifus~ son~ em em freqüêncii inodulada na Cidade de Arcoverde, Estado de Per
onda mécba na Cidade de Cuiabá, Estado deMato,Grosso. (De~ ~narubuoo. (DependendodeparecerdaComissãcrdeEducação.) 
pendendo de par<cer da ComiSsão de Educação.) 

-24-
-19-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"64, DE 1993 

(Em regime de urgênciá, nos teimas 
do art. 375, vm, do Regimento Interno)·· 

DiscussãO, em tunio úiiíco. do :Piiijeto de DecretO LegiSlati
vo n• 64, de 1993 (n" 275193; na CiíiDara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova _a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense SIA -para·-exploiar serviçO de raclit?CfifuSão 
sonora de sons e imagens (televisão) na Cidade de Londrina. Esta
dedo Paraná. (Depeudendode parecer da Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Pia nos-termos 
do art. 375, Vlll, parágrafo único, do Regituento Interno) 

Discússã~ effi turiiõ úrii~o. <;!o Projeto de Decreto l,.~lati"
vo n° 26, de 1994 (n° 344f9j, na Câmara dós Deputados), que 

_ al'!Uva _o. ~o que outorga permissão à Rádio Campos Dourados 
FM Ltda, p~ explorar serviço. ·cte radie>Qifusão §Onera em :fre
qtiência modulada na Cidade de Medianeira~- Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 
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-25-
PROJETO DE DECRETO LEG!SLATNO 

N"39,DEI994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art 375, vm, de Regimento Interno) 

DiscuSsão;-em turno único, do Projeto de Decreto_ Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296193,-na Câmara dos Deputados), que 
aprova o- ato que outorga pennissão à Rádio Serra Negra FM 
L~. pan explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada na Cidade de Alterosa, Estado· de MIDas Gerais. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educ:ação.) 

-26-
PROJETO DE DECRETO LEGJSLATNO 

N" 45, DE 1994 
(lD.cluído ern Ordem do Dia nos termos do 

art 336, b, de Regimento Interno) 

Votação, em nu:no único, do Projeto de Decreto ~gislativo 
n• 45, de 1994 (n• 222/92, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Ac01:do Ortográfico da Língua Portuguesa. assinado em 
Lisboa, em !6 de dezembro de 1990, tendo 

Parecer favorável, proferido ~ PlenáriO~- Relator-: S~ador. 
Josapbat Marinho, em substituição à COmiSsão_ de Relações Exte
riores e Defesa Naciooal. 

-27-. 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 121, DE 1994 

(Em regime de urgên~ nos termos do 
art 336, b, de Regimento !nterno) 

Discussão, em turno únicO; dO ProjetO de Lei da Câmara n° 
121, de 1994 (n• 3.981193, na Casa de origem), que disciplina a 
extra.ção. industrialização, ntmzação,·comercialização e transporte 
do asbesto/a..mi_anto ~_dos produtos que o contenham, bem cogw 
das fibras naturais e artificials de qiiãlquer origem, utilizadas para 
o mesmo fim e dá outras providências, tendo-

Parecer proferido em PlenáriO. Relator: Senador Jacques 
Silva, em substituição à Co_rl'üssão- de Sezyiços de lnfra.Estrutu
ra, favorável com emenda que apresenta. 

-28---

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 129, DE 1994 

(Em regiriie de urgência, nos termos do 
art 336, b, do Regimento Interno) 

-30-
0FÍclO N" Sn!, DE 1994 

(Em- reginiC -de urgência, nos t:errOOS do 
c m. 336, b, do Regimento Interno) 

Oficio n• Snl, de !994, de Senbor Presidente do Banco 
Central, encaminbandc ao Senadc Federal solicitação do Governo 
de Estado de Rio Graride do Sul, relativa ao pedido de emissão de 
Letras FinanceiraS do Tesouro do Estado do Rio _Gx:an,dç:_ dQ Slll
LFT-RS, destinadas à liquidação de precatórios judiciais penden
tes, de responsabilidade daquele Estado. (Dependendo de parecer 

, da Comissão de Assuntos Eoouômicos.) 

~31-

0FÍCIO N" 5n2, DE 1994 
-(Ein regime de Uigêricl.f4-nos tennoS ~ 

·-de ari. 336, b, do Regimento Interno) 

Oficio n• snz. de !994, do Senbor Presidente do Banco . 
Central, encaminbaode ao Senadc Federal -solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido _de emissão de Letras 
Financdras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFT-SP, desti
nadas à liquidação de precatórios jqdiciais. (Dependendo de pare-
cer: da Comissão de Assuntos Econômicos.) -

-32-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 27, DE 1991 -COMPLEMENTAR 

Votação, em ttnno úniCO. do Projeto de Lei do Senado no 
27, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3o do art. 192 da Consti.iiiição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos~ e dá outras 
providênciaS, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator:- Sena
dor Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

-33- -o 

REQUERIMENTO N").337, DE ,1993 

Votação, em nuno úriíco, do Requerimento n° 1337, de 
1993. do Senadot João Rocha, solicitando. nos termos do art. 172, 

_ incisO I, do Regimento Interno, a inclÚsão em Ordem do Dia do 
__ Projeto de Lefdo Senado_n° 402, de 1991, de automia do Senador 
Moisés Abrão, qlle disopõe Sobre os pl3n0s-de beneikíos dM enti
dades fecbadas de previdência privada patrocinados por eotidades 
da Administração indireta da União. 

Discd.ssão, em turno úriicO, do Projeto de Lei da Câmara n .. 
129, de 1994 (n° 4.460/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República. que dispõe sobre as relações entre as ins- · 
titulções federais de ensino superior e de pesquisa CiiDtffica e tec
nológica e as fundações- de apoiá e d;,í outras providências. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-34-
REQUERIMEl'<TO N" 484, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 484, de 1994, 
do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos reg!m~tais, a 
convocação do Presidente _e do Secretário do Coiiselho Nacional 
de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli; Bispo 
de Duque de Caxias, e Doutor Herbert de Souza !]3etinho),_para 
prestar, perante o Plenário do Sena4o Fçderal. esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, especialmente nas 
regiões mais pobres, e apresentar as sugestões e medidas que o ór
gão proporá ao Senhor Presidente da República, com vistas a en
frentar tãO grnve questão .. 

-29-. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 3, DE 1994-CN 

(Em regime de urgência. nos termos 
de art 336, b, de Regimento Interno) 

Discussão~- eni turno útlico~ do Projeto de Resolução n° 3, de 
1994-CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul. (Dependendo de parecer da 
Comisslió ·de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-35-
REQUERIMENTO N" 680, DE 1994 

V Õtação, em tuniO úirico.; dO Requerimento n~ 680, de 1994, 
solicitando, nos tenn_os do _art. 336, c, ag Regimento Intento,_ ur
gência para o Projeto de Resolução no 122. de 1993, que·~ a Co-
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missão de Ciência e Teciiologia. 

-;3jj

REQUERIMENTO N" 835, DE 1994 

-42-
PROJETO DE LEI DO SENADO W 92, DE 19\ri 

(Incluído em Ordem do Dia nos teiiilós do 
- - -- - art. 172, I, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único~ dO RC<juerimento n° 835, de 1994, 
do Senador Júlio Campos, solicitándo? nos termos regimentais~ a De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que altera a reda
inclusão em Ordem do Dia da Emenda da Cfunara ao Proje!Oâe ç~ do art 15 da Lei_n• 8.004, de 14 d_emarço ~e 1990, __ que "dis
Lei do Senado no 30, de 1991 (no 3.107/92, naquela Casa)~ de au- poe s~bre transf~m de financwnen!? ~o ~~~to do SIStema FI
taria do Senador Maurício Corrêa, que regulamenta a profiSSão de nancen'O de }ia~1t:~0 e ~ outras provt~~ctas -· (Dependendo de 
Ortoptista e dá outras providências.~ - - - - parecer da Conussao de A.Ssimtos Econonncos.) 

-43-
REQ~;;. 838, D_E 1994 PROJETO ~ÉLEI í>dSENADo J'.l'ól60, DE 1992 

- -- · - · -- (Incluído em Ordem do D:ta nos termos 
Votação.· em turno único, do Requerimeritono 838, âe 1994,- - -- do art~ 172, I, dO RegirÍleiito Interno) 

do Senador Magno Bacelar, solicitando, nos tennos do art 172, I. 
do Regimento Interno, a inGitisão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei da Câmara rf' 120, de 1994, que altera dispositivoS- da Lei n• 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que "dispõe S<Jbre o Triburial 
Marítimo". 

-38-
REQUERIMa<'I:O N" 841, DE 1994-

-Proje!O de ~i do ~enado D0 16Q, de "t992. de autoria da Se
nadora Júnia Marise. que submete a nomeação do Secretário da . 
Receita Federal à prévia aprovação do Senado. (Dependendo de 
parecer da Conrissão de Assuntos Econômicos.) 

-44-
- PROJETO DELE! DO SENADO N" 147, DE 1993 

(Inclufdo em Ordem do Dia rioS termos 
do art. I 72, I, do Regimento Interno) Votação, erri turnO iíníCO~- -do Requerimento n° 8:_4 I,- âe --

1994, do Senador Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, nos ter
mos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Projeto de Lei do Senado D

0 
147, de 1993, de autoria do 

Ordem do Diã do Projeto de Lei da Câmara no 3$. de 1994 (no- - Senador Jutahy Magalhães, que determina que os Institutos 
3.172/92, nã Casa de origem). de iniclátlVã: do Mínistério Públi- Médico-Legais comuniquem à FundaçãO Centro Brasileiro para 

- a Infância e Adolescência as mortes viOlentas ocorridas com co da União, que dispõe sobre a criaçãO -de PiocuradoriãS da 
República em- mUnicípios do interior, e- dá outras provi- crianças e adolescentes. (Dependendo de parecer da Comissão 
dências. de Assuntos Sociais.) 

-39-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"96, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art 172, I, do Regimento Interno)" 

No 3.998/84, na Casa: de origem), que autoriiã ã-T,Jriião 
a doar à Regiãó Escoteira do Rio Grande do Sul, filíada à 
União dos Escote:ir_os do Brasil, o imóVel que menciona. 
(Dependendo de parecer da Comissãó de Constituição, Jus
tiça e Cidadania.) 

-40-
PROJET9 DE LEI DA CÂMARA N" 151, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos teim.õs do ~ 
art 172, I, do Regimento Interno) 

No 1.002, na Ca:sa de origem, que dispõe sobre a extin
ção da cOntribuição sindical a que se referem os artS.-578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DeCieto-
Lei n° 5.452, de lo de maio de 1943 e dá outras providências, 
tendo ~~ 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy. faVorável ao Projeto, com Emendas n°s 1 e 2, que apre_: 
senta, em substituição à Comissão de Assuiltos Sociais. 
· · -(Dependendo de paw:er sobre a Emenda n• 3, de Plenário.) 

-41-
PROJETO DE LEI DO SENADO N"?ô, DE 1991 -

(Inclufdo em Ordem do Dia nás termos do 
art 172, I, do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe Sobre 
iSenção dei Iiriposto de Renda para bolsas de estudos de médicos 
residentes e remuneração de estudantes em estágio para coriiple
mentação de esOJdos lllliversitáriós. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos.) 

_ . O SR. PRilSJDENTE (Chagas RodrigUes) - Está encerra, 
dã:àsessão. ·-- ··-·· --- · - -

(Levanta-se a sessão às 14h50min.) 

ATO DA_ COMISSÃO DIRETORA N" 24, DE _!994 . 

- -A Comissão Diretora do Senado Federal~ no uso de sua 
competência reginlerital e regulamentar e de acordo com o artigo 
12 da Lei n° 8.112, de 1990, r~olve prorrogar por 2_ (dois) anos o 
prazo- de validade do concUrso públic_o para Assessor Legislativo, 
Área de Assessora.mento Legislativo, do Quadro de PesSQal dg__Se
nado Federal, homologado pelos Atos do Presidente n• 57, de 
1993, e214, de 1993 :- alterádQ pelo Ato do Presidente n• 317, de 
1993. 

Sala de Reuniões da ComisSão Diretõ~ 24 de -novembro de 
!994.- Humberto Lucena- Chagas Rodrigues- Levy Dias-
Nabor Júnior- Júnia Marise- Nelson Wedekin. -

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 25, DE 1994 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no Uso ·ae- sua 
competência reginiental e regulamentar e de acordo com o artigo 
12 da Lei n° 8.112, de 1990, resolVe piorrogar Por 2 (dois) anos o 

-- P!3-ZO de validade do concurso público para Analista Legislativo, 
Área de Saúde e Assistência Social, Especialidade de Medicina, 
do Qnadro de Pessoal do Senado Federal, homologado pelo Ato 
do Presidente n•ooJ, de 1993. · 

· Sala de ReUniões da COmissão Dire~ 24 de novenibfo de 
1994. - Humberto Lucena - Chagas Rodrigues - Levy DiaS
Nabor Júnior- Júnia Marise- Nelson Wedekin. 

ATOS DO PRESIDENTE . 
ATODOPRESIDENTEN"347/92 

Que aposentou ANTONIO PINTO FANAIA, 
Analista Legislativo. 
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APOSTILA. 
Fica alterado o fundamento legal da concessão~ aposenta

doria, a que se refere o presente Ato, para excluir o inciso II do ar
tigo 186 e incluir o inciso m. alínea a, do mesmo artigo. 

Senado Federal, 28 de novembro de 1994. - Seoador Hum
berto Lucena, Presidente. 

(*) ATO DO PRESIDENTE N" 276, DE 1994 

O Presidente do Senado Fede@. nq usp 9a atnbu_~ qUe 
lhe foi conferida pelo art 6°, § zo, da Resolução n° 42, de 1993, e 
tendo em vista o que cqnsta do _processo no 012590/94-0, resolve 
designar JOÃO HÉLIO-CARVALHO ROCHA, Aruilista Legisla
tivo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível III. 
Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Seoado Federal, para substi
tuir o Diretor da Subsecretaria de Edições Técnicas, FC-8, no pe
ríodo de 12 a 30-9-94, dl!faJlle o afastamento-do fitular,-em gozo 
de férias. - -

Senado Federal. 29 dejulho de 1994 . .:. Senador Humberto 
Lucena, Presideote. 

("') Republicado ~r haver SaídO cOm inco:rCçlo Dcn>CN.(Seção fi). de 2-8-94, zs..g.. 
94e 11-11-94 

ATO DO PRESIDENTE W 361, DE 1994 

O Presidente do Senado FederaJ, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a-delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
D0 2, de 4 de abril de 1973, _e_tendo ei:n Vista~ g_ué Consta do Pro
cesso n" 022.132193-7, resolve alterar o Ato n" 54, de 1992, desta 
Presidência, püblfcado no DCN, Seção II, de 22-2-92, para !Miller 
aposentado o servidor SEBASTIÃO CALADO BASTOS, Analis
ta Legislativo, Nível DI. padrão 45, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, nos termos do artigo 40, iriCiso m, alínea a, da 
Constiruição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos 186, inCiso ID, alínea a, e 67 da Lei no 8.112, de 1990, 
bem assim com os artigos 34, § 2°, 37 e 41, da Resolução (SF) n"' 
42, de 1993, a partir de I" de novembro de 1993,-observado o dis
posto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Seoado Federal, 28 de novembro de 1994.- Seoador Hum-
berto Luceu~ Presidente. - - -

ATO PRESIDENTE N" 362, DE 1994 

O Presidente do Senãdo federal, no q§.O _çla sua cqm_petência 
regimental e regulamentar, de confonnidade com a delegação de 
competência que lhe foi outOrgada pelo Ato da Comissão Diretora 
D

0 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em_ 0-sta o que consta do Pro-:_ 
cesso no 017.184194-0, resolve aposentar voluntariamente, MARl- -
SA LEMOS DE _ABREV. Técnico Legislativo, Área de Apoio-
Téchico ao Processo Legislativo, Nível a padrão 30, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos d_o __ artigo 40, inciso I, da 

1987, da Comissão Piretorã, resolve designar ESTELA MARIS 
DE SOUZA MOSCOSO, Diretora da Subsecretaria de Adminis
tração de Material e Patrimônio, ANTÓNIO JOSÉ DE SOUZA 
MACHADO, Diretor da Secretaria de Serviços EspeciaiS, JOSÉ 
JABRE BAROUD, piretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, 
NARCISO MORI JUNIOR, Diretor da Subsecretaria Técni.caEle
trônica e JA YME SEBASTIÃO MARTINS LOURENÇO, Analis
ta de Indústria Gráfica Legislativa, lotado na Diretoria-Geral, para 
sob a presidência do primeiro, integrarem Comissão Especial que 
procederá a alienação dos bens móveis autorizados pela Comissão
Diretora no Processo ne 002233194-0 e anexos, na modalidade de 
Leilão, a realizar-se nos dias 2 e 3 de dezembro de 1994. 

SeoadoFederal, 28 de novembro de 1994.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 364, DE 1994 

- ~O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que . 
lhe foi cónfeiido pelo § 3" do artigo 5" do P~o (je Carreira dos 
ServidoreS do Prodaseti, aprovado pela Risolução i{' 51; de 1993 ~ 
Senado Federal, resolve designar para substituir o Di{etor da Divi
são ae Suporte Técnico e Operações (DSO), em seus afastiunen!Os 
l~_!Jais e regulamentares,. a parti!" deSta data, a servidora REGil'I'A 
CELIA FERNANDES DE SOUZA, matrícula n• 458 e, ua sua au
sência, o servidor FERNANDO CORl'ONES!_FU.HO, matrícnia 
no 284, ambos Analista de Informática Legislativá, Nível ni., do 
Quadro de Pessoal do Prodasen. 

Seoado Federal, 29 de novembro d.e 1994.- Senador Hum
berto Lueena, Presideote. 

· ATO DO PRESIDENTE N" 365, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi cónferida pelo artigo 6", § T', da Resolução n"42, de 1993, 
resolve exonerar, a pedido, ROGÉRIO FREITAS PORTAL E 

·SILVA, Analista Legislativo, Area de Apoio Técnico ao Processo 
Legislativo, Especialidade Processo Legislativo, Nível IIl, Padrão 
45, da função comissionada de Diretor da Subsecretaria de Ata, 
sím!x>1o FC-8, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 29 de nov~mbro de:; J 994. -:-_Senador .HUm~ 
berto Lucena, Presmente. · 

ATO DO PRESIDENTE N" 366, DE 1994 

O Presídente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe fõfOODferida pelo art. 6>, § 2°, da Resolução nõ42, de 1993, re
solve deSigífur MANOEL MENDES ROCHA, Analista Legislati
vo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível m, Pa
drão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para exercer a 
função oomissionada .de Diretor da Subsecretaria de Ata, FC-8, do 
Quadro de Pessoal do_Seoado Federal. 

Senado Federal. 29 de novembro de 1994~ - Senador Bum-
berto Lucen~ Presidente. · -- -

Constiroição -c;ht República Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos 186, inciso I, e 67, daLein" 8.112, de 1990, bem assim ATO DO DIRETOR-GERALN" 139,DE 1994 
com aRes. SF 77/92, e os artigos-_34, § 2°, ç; 37__,_e da ªesolução ·O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso$ atri!;rui_ção 
(SF) D0 42, de 1993, a partir de 26 de ourobro de 1994,-com pro- que lhe foi cônfefida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução no 42, de 
ventos proporcipnais ao tempo de serviço, observado o disposto 1993, e de acordo com_o que consta do Processo_n"' 020.549/9-;1--6. 
no artigo 37, inciso XI, da Constiroição Federal. resolve nomear TERESA CRlSTINA ROCHA AZEVEDO DE 

Senado Federal, 28 de novembro d-~.1994.- Senador Hum- OLIVEIRA, para exercer o cargo, em comissão, de Assessor Téc-
berto Lucena, Presidente. I]ico, do Quadro de Pes$oal do Senadç_ Fed:_e~. com lotação e 

ATO DO PRESIDENTE.!"' 363, DE 1994 exercício no Gabíriet.<: do Líder do PPR, Senador Epitácio cafeteira. 
Senado Federal, 28 de novembro dé 1994. - M.iinoel Vilela 

O Presidente do Senado Federal, no~-da competência es- de Magalhães, Diretor-Geral. 
tabelecida no artigo 65, combinado com o art. 66, .do Ato n" 31 <le _: ATO DODIRETOR'j;ERALN" 140,DEl994 
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O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi cooferida pelo art. 7', § 2', da Resolução n' 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo D 0 040.636194-6, 
resolve exonerar~ a pedido, VÂNIA MUNDTh1 SANT'A.NNA do 
cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do QuadrQ de Pes
soal do Senado Federal, do Gabinete do Líder do PSDB, Senador 
Mário Cov"ãs, a partir de 30 de novembro de W94" " 

Senado Federal,28 de novembro de 1994.- Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

A,TO DO DIRETOR-GERAL N' 141, DE1994 

O Diretor'Geral do Senado Federal, no uso ela atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7o, § zo, da Resolução n° 42, de 
1993, e de acordo com-o que consta do Processo IT' 020.620794-0, 
resolve exonerar EDGAR HENRIQUE KLEVER. niatrícpla no 
4649, do Cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete 
do Líder do PPR, Senador Epitácio Cafeteira," a partir de 21 de no
vembro de 1994. 

Senado Federal, 28 de novembro de 1994.- Manoel Vilela 
de Magalhaes, Diretor-Gerai · 

- O SR. REGlNALDO DUARTE- ... mas nao posso com
pnir. Então, se s6 _se pode compnir cOm ajuda, imagine a peSsoa 
quenãoteJ:!l_~eE?l _ 

Acredito que o resultado de un::ia CP! cOfilo esta seja muito 
difundido para ·que a própria máquina nscal do País e as pessoas 
tomenl conhecimento disso; pois talvez a maior parte das pessoas 
o _faça Iriais por ignorância ou por um as-s-es-soramente muito gran~ 
de, muito eclétrico e que ensine os caminhOs da sonegação. 

O SR.JUTABY MAGALHÃES:_ Isso é o quer:Oais exis
te. o pfOblema maior é eXatamente eSte:_ são os fu!os-da te"gislaçãO. 
E-a idéia da ComisSãõ e· cbégar ao tmarapresCmtandO suji:stões, 
nãO sQ aquel;:t.S g_ue foram_ trazi®s à cmnissão, atraVés. dos _depoi~ 
mentes, mas sugestões da própria COmissãO ·em decorrência desses 
depoimentos- qtie aquí forãm prestados. ESSa é-a-idéia: mais do que 
proposta de projeto de emenda consti:tuciónal, penso que devere
mos aprÇs~ntãr mãis sujestQes e não ll,Iria cprõpõsta jâCoilcretlzada . 
de projefu d~_emenda constitucional. 

O SR. REGlNAU)O DUARTE - Pref~ito: Está clara. 
O SR. JUT AHY MAGALIIÃFS - Sujestões claras, obje-

. tivas; algumas fortes, para que sejam discutidas pela Comissão. 
Penso que esse é _o papel ri:taior do Executivo. mais ate-do que o do 
Legislativo. E será através âo Executivo que podetá vir uma men
sagem, com a consciência daqueles furos com que eles têm que 
coilviver no dia-a~dia. O Senador Ronan Tito já falou aqui na ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO PAiu..A.MÉNTAR DE lNQUÉIÜI'O 

Criada através do Requerimento n° 935, de 
1991-SF, "Destinada a investigar a Situação afual da 
evasão fJSCal do País.'' · 

2r Reunião realizada em 17 de novembro de 1994 

-- -Casa, algumas vezes. quantos anos leva para Um processo chegar 
ao !mal. Há quatro ins:tâncias na área adrn:inisti'ãtiva e há quatro na 
área judiciária. Então, pela média, pode-se levar de quinze a vinte 
anos para se chegar ao final de um processo. E Q que isso repré~ 
senta de preju-ízo? Como se pode ter uma receita que não seja in~ 
fonnatizada, que não tenha pessoal _suficiente para atender às ne~ 
~dadesdefi~oooPm? 

Às doze horas e vinte e sete minutos dos-dezessete dias do 
mês de maio do ano de um mil novecentos e- noventa e quatro, na 
sala número dois da Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senho
res Senadores Ronan Tito (Presidente), Meira Filbo (Vice-Presi
dente), Jutahy Magalhães (Relator), Reginaldo Duarte e Ronaldo 
Aragão, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 
"investigar-a situação amai da evasão fiscal do País". O Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos da Comissão~ Usam da pa
lavra os Senhores Senadores Ronan Tito, Reginaldo Duarte, Juta
hy Magalhães e Ronaldo Aragão. Em segnída, o Senhor Presidente 
comunica que será feita a apreCiaçãO-dO R.elat6rio Final da Comis
são no dia 24 de novembro, quinta-feira, às dez horas. Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência encerra os trabalhos e. para constar. 
eu, Adriana Tavares Sobral, secretária da Comissão, lavrei a pre
sente Ata que, lida e aprovada, irá a publicaçâo com o-acompanha
mento taquigráfico que faz Parte integrante desta ata. 

ANEXO À ATA DA 27" REUNIÃO- DE TRABA
LHO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRI
TODESTINADA A INVESTIGAR A SI1VAÇÃO 
A1VALDA EVASÃO FISCAL-NO PAiS, kitAi.IZADA 
EM 17-11-1994 NA SALA 2 ALA SENADOR NIW 
COELHO, ANEXO II, QUE SE PUBliCA -COM ADE~ 
VIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. " . - -

Presidente: Senador Ronan Tito 
V ice-Presidente; .Senador Meira Filho 
Relator: Senador Jutahy Magalhães 
(Íntegra de atompanhamento taquigráfico.) 

(Não existe início de gravação) 

Há uma série di-coisas ·que tem que ser niodificaàas. E teiD. 
que haver-_uma decisão-do Executivo de querer modificar essa si
tuação, sem o que nada adiantará. 

O SR. RONAN TITO- Eu gostaria de dar um depoimento 
do dia_ em que descobri íssoJ poiS desConhecia esses f<:ttos. 

Fui cOnVidado pára fazer diversas p-alclitras sObre esse as
sunto, que é muito palpitante, e a Seção dós Auditores Fiscais de 
Belo Horizonte me convidou para um debate. Pelo fato de ser co.-: 
nheico como empresârio, eles deverii ter pensado que df:veria estar 
querendo contornar tudo._ Então, qu-ando eles viram o huno da 
CPI. quem estávamos ouvindo. etc, isso causou frisson geral, e o 
debate começou a transcorrer muito bem. 

Quando estávamos todos· entusiasmados., porque a CPJ iria 
resolver todos os problemas, levantou-se do fundo da sala um dos 
presentes, por sinal um conhecido meu e uma pessoa inteligentfSsi
ma, e. de maneira infõimal, pediu a palavra. Perguntei-lhe o que 
ele queria e ele disse qu~ __ queria "botar ventila&;n- na farofa".- :falou 
qUe esta CPI era muito boa. que estávamos trabalhando extraordi-
-Õariamente. mas como ele Ine conhecia há muitos ãnos, issitn eú O-
~~J!bed~. e _gu~ ~aquele local tod0!_9 ~nheciam; e ete disse o se- -
gufute: "Sou Pedro Ferreira de Tal, aposentado do Imposto de 
Renda. Era funcionário piíblico, -garihava bem, mas dizíam que os 
Auditores FiScaiS-eram príncipes da NaçãO, -prestei CoflcUrso,-·pas..: 
sei-e fui Ser fxscal de rendas. Vim para a EsCola Fazenclárii me J>re-

. parar e levantei uiii débito de uma das maiores empresas de Minas 
Gerais.: Puf lá e levantei rim débito alto, mas com mU.ítO critéiiO, 
com muita segurança. E ai o sujeito apela para um, apela para ou

- tro. etc, e eu gostaria de dizer que, depois disso •. trabalhei oito anos 
-na Receita, estou aposentado há três anos e, até hoje. ainda não 
chegou a exe~ção ... Porque estávamos achando que a solução era 
haver fiscãís no Brii.Sil, IriiritoS fiscais. E ele me dísse: -~oni. e 



7462 Terça-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1994 

daí? Se levantar todo o débito?" E, então,_ ele _começo a mostrar uns tributaristas de Minas, quando eu conheci um nibutarista haia
como acontece: o fiscal levanta o débito e o_sujeito ·recore para o :õo, uiit negro que fala muitO bem. muito erilpOlgado; Edvaldo San
seu chefe; aí, ele vai lá conversa, tentado ganhar um prazo. De- tos, se não me enganO. Ele me impressionou. Tem uma oratória 
pois, ele vai para a Delegacia de Rendas, dizendo que não é isso, aquele homem! Olha, vamos chegando a mn ponto! Acho que-te
que há wn engano e discute ali. v ai -para o "Conselho de Contri- mos que tet nienos tributos. 
buintes, etc, etc. Copiar-; pura e -Simplesmen~ as coisas que são feitas-lá fora 

Então, eti disse que- -sena a: hora de ir para o Judiciário. Ele é ui:n perigo desgraçado, e eu vou contar uma historinha para mos
falou: "É, mas ..... Eu falei com ele que se brigar no JudiciáriO tem tra o tanto que isso é perigOSo. Eu estava com mn grupo estudando 
que haver o depósito-da importância. Ele falou que não, que pode- a questão dos rese.WatórioS d'água de Belo Horizonte. Pegamos os 
ria fazer depósito, ou cinição; colocar um bem como penhora. Mas estudos de Nova Iorque para fazer uma comparação. Lá pelas tan
eu depositariã títulos da dívida a_grária. O JUiZ é obrigado a aceitar, tas, chegamos à conclusão de que nós :Precisávamos de construir 
é o que todo mundo fai., porque o valor de face é, por exemplo, muitos reservatórios. Muitos. Milhões de reservatórios. Aí, alguém 
100; a cotaÇãO nO riieii:ad(), -riaqUela -época. era 20; então, deposito lá. o Maurício falOu: ''Escutem, vocês estão s_e esqueceDâO de uma 
20% do valor e fico brigando. Se for pessoa jurfcüca, quando vê coisa. Em Nova Iorque não bá caixa d'água particular, a água cor
que vai haver a execução fm_al, ele vai esvaziando as prateleiras e re norm.a.hnente. Por quê? Por questão de saúde pu"blica. Se a água 
vamos receber depois as prateleiras, que vãO passando para a pes- fica na caixa, vai juntando pernilongo, etc. Então, lá, ela corre di
soa físiCa, ficamos com as prareleiras e o TOA; ficamos com 20%. - ieto, Agora, vocês podem atribuir a cada casa de Belo HorizOnte 
E o Governo, atravéS do Judiciário e de todas as instâJ;lcias, gastou uma caixa com uma média de 250 litros, porque as caixas de tod,as 
mais do que os 20% para levantar o débito. Foi"-úm Deus nos acu- casas que eu conheci tinhani mil litros, quinhentos litros. Ai nós 
da ouvir isso. E ali todas as pessoas estavam interessadas em arre- verificamos que precisávamos só de dois depósitos pequenos. e re
cadar, não haVia ninguéin interess-ado em sonegar. solvemos o problema.Mas não recorrer t.ambérn à experiência dos 

Aí. na hora em que estávamos todos no "está bom. está cer- países desenvolvidos é estupidez. Hoje a Inglaterra tem oito tribu
to, etc", soubemos que depois que se recorre às quatro instâncias. tos. Nos E_stados_ Unidos a siruação varia de estado para estado, 
tem mais uma: foi inconstitUcional, Vai ao Supremo·. Agora. depois mas há de seis a oito tributos. Então~-a priméiiã êoiSa: cjtie nóS pre-:.. 
que foi inconstitueioD.al, eu ainda tenho mais uma instância. Aí o - CisamOS fazer é-diminuir O riúmero_ dé_tnOutoS. Temos tributos no 
pessoa começou a rir. Eu recorro ao Ministro da Fazenda O Su- Brasil que não é brincadeira! Só servem para ser armadilha para 
premo vai dizer que não vai apreciar, porque é constifucional. Aí fiscal pegar, porque o custo da arrecadação do imposto não paga, 
ele recorre ao Ministro-da Fazenda. mas acarreta um custo para a contabilidade. 

Vejam quantas instâncias! E fala-se dos Estados Unidos. Então, diminuír _o ilúmeió de lmPostos, aumentai a base de 
Todo mundo cita aqui o caso daquela mullier que é dona do Empi- contribuição e diminuir os percentuais de arrecadação. 
re State Building e que foi presa. A empregada perguntou a ela: A teórica tributação bruta do Brasil de 42% do PIB é a tri
"Mas a senhora não vai pagar?". E ela disse: "Aqui nos Estados butação da Alemanha. Só países muito desenvolvidos comoa Ale
Unidos só paga imposto quem é pobre"~. E a moça foi à Receita e manha podem chegar a isso. A Alemanha tem oito impostos. Ela 
reclamou.,_" Só quem é pobre é que paga aqui?". Ela foi então cha- desentranha os oito impostos -põr ocasião da exportação. 
mada lá. levantaram o seu débito e_ em d._ois ~es ela estava na ca- Eu estive lá pesquisando sobre assunto para o Sr. Tancredo 
deia.. É uma das maiores fortunas doS E;stadoS Unidos. Em dois Neves e vi que, etri compenSação. com 18 anos o indivíduo vai ao 
meses ela estava na cadeia. É diferente, não é? _Ministério do Trabalho. matricula-se e tira uma carteira; então, até 

Pois é, acho que é isso. Eram essas as coisas que queríamos a morte, ó cidadão é acompanhado pelo Ministério; cOni-o mesmo 
falar. _ _ _ _ número; mudando de endereço, a pessoa é obrigada a comunicar 

o SR. JUTAHY MAGALHÃFS _:-Agora Piecisamos esta- ao Ministério, pOis do contrário estará cometendo um crinie. Em 
belecer antes, que quinta-feira... -caso de desemprego, o patrão e o -~pregado comunicam e o Mi-

O SR. RONAN TITO- Quinta-feira-todos aqui nistério prOCuta empregcipata o trabalhador. 
O SR: JUTAHY MAGALHÃES :... ---haverá reunião com . A criança tem escola. tem hospital, tem tUdo; niiis para isso 

a presença de todos os membros, para podermos discutir e votar. eles têm42% do PIB. 
Agora, antes disso, espero- o COrsafto tem um oomprom.fsso cd- A-Argentiiul, que é um país emergente -··e que--em termos 
migo--_,- na segunda-feira, -a parte da assessoria já deverá_ es~ de desenvolvimento rivaliza-se conosco -, está arrecadando 32%_ 
pronta. Na terça-feira de tarede quero ver se posso mandar para V. do Pffi. Penso que o Brasil não pode deixar de mecadar menos de 
Ex•s lerem. - 30% do PIB. Com 30% do PIB. dá para montar uma máqUina arre-

O SR. RONAN TITO- Lemos à noite~ em c~a_ Se_ tiver- - cadadóra leve,llgcira e -dá para ·atender às necessidade, menos das 
mos qualquer sujestão, anotamos. estatais quebradas. 

O SR._ RON_ALDO_A.RAGÃO ~ Vou fazer somente uma Concomitante a essa_- proVidênciã.s, creio que deve existir 
pergunta. É evidente que há vários fatores-que 1evim a sonegação. uma lei asslm: toda estatal pode requerer falência. Não sou contra 
V. Ex-s, que es'llldaram inelhor, acreditam que o motivo seria a alí- estatais. Por exemplo. a Companhia V ale do Río Doce, de Minas 
quota alta? Seria o número de impostos'?:_ Gerais, pela qual eu tinha uma antipatia muito grande, mas com a 

O SR. RONAN TITO - Vou dar a minha opinião pessoal qual êstou me reconciliando, foi tida pelo Salomon Brothers como 
Primeiro, crióu~se..,.um cipoal fiscal mu~to grande. E todas as vezes a maior e melhor mii).eradora_do mUJ;I.do. Por que ela é boa? Porque 
que se cria uma, nova lei, se cria uma penalização. Mas, por mais conCorre com as mineradoras aqui; a United Steel está aqui, a 
que se queira criar a penalização, se abre uma janela. Não se pode Hannah está aqui, todas as grandes estão aqui concorrendo_ com 
deixar tudo fechado, pois se acaba.com o çj®dãp. ela E ela concorre lá fora. 

Eu estava discutindo, debatendo es.sa questão-. Fui a uns dez Quando wna estatá.I nãO concorre e não quebrã. o-Tesouro é 
debates. Fui co:ril uns trbibutaristas a Ouro Ereto. Eu disse: "Falar que paga, o povo é Que paga. Como é que fãzerii com o prejuízo? 
de imposto aqui em Ouro- Preto!? Tiradentes já_ perdeu o pescoço Repassam aos preços. QUando não dá para repassar aos preços, 
aqui por pouca coisa ... Não foi aqui não, mas .. _." Eu estaya lá com têm que quebrar. 
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Felizmente, parece-me que já há uns dois anos, repassamos 
no orçamento pouca cois~ ~tá dim.inriíricf~; -~o que, __ no 3no 
passado, foi em torno de 2 bilhões de dólares. E muito dinheiro, 
mas era a gola d'água. Dois bilhões de dólares e a empresa pegava. 

Essa é a minha idéia: arrecadai alguma coisa em tOrno de 
30% do PIB_. Quem me prõvau·qne -nao precisariloS-desses 32%
que tem a Argentina foi o Sr.- Domingos CaYaJ.lo. -Ele_ me eXplicou 
que lá eles precisam mais porque--eles têm Forças AnriacfaS Inuito 
maiores e mais numerosas -do- que a-nossã. 'Além dissO~-pira dar 
acesso_ às carreiras, os militares aposen~:?Z _:_~~~5 ailos de 
serviço. . ~ - -

Só a caiXa de aposentadoria do contingente militar da Ar
gentina ê nm àbsurdo, gasta quase o equivalente à nossa Previdên
cia. E depois que o militar morre, fl.ca a viúVa com os diieitos. As 
Forças Armadas da Argentina têm um peso enonne, ~mo era aqu_i 
antigamente. 

Portanto, DomingO Cavallo disse: "Vocês-aqui não preci
sam. o continente militar brasileiro é menor;. ccinl 3Cf% dO Pllf; õ 

·Tesouro brasileiro nada em recursos". -
O SR. RONALDO ARAGÃÓ::. Eu gostaria -de' dar uma 

sujestão: à medida que se faz a simplificação da cobrança~ até a 
própria empresa ou custOS diminuem, i.D.centíva-se a ·empresa a ar
recadar. Mas li em algum lugar que existe um corporativismo tam
bém da Receita, de arrecadação, Para que não se desci)mplique 

isso. o SR.-:RÜNAN Trro--:_ É po;sível. Houve~ frase ruim 
do Sr. Osiris de Azevedo Lopes. Estávamo-s at]iii âiscutindo Iefor
ma tributária - tenho o maior respeito ·pelo seu trabalho - e, na
quele dia, comecei a indispor-me com ele quando diSSe na televi
são que "imposto bom é velho". Falei: "Então.-vamos montar_o 
imposto do sal ~ao precisa de reforma tributária". Quarito aO ~cor-
porativismo, até aqui nó Sen3.dõ ele existe! --- -

O SR. RONALDO ARAGÃO '- Vejam o segmrtte: à me
dida que diminui todo esse número, à medida que se siri:iplificá. dí
minuem-Se os custos não apenas para empresas, mas também p3:ra 
o Estado. - --

OSR.RONANTITO-Claro! 
O SR. .JUT AHY MAGALHÃES - Uma das proposms 

aqui é acabar com os impostos delcaratórios. - --
0 SR. RONALDO TITO- Essa é extraordinária!-
O SR. .JUTAHY MAGALHÃFS- Mas há uma crítica à 

proposta do Luís Roberto Ponte: você fica com 5 impostos de não-
declaração. - - -- - · 

O SR. RONALDO TITO- Cinco ouseis. 
O SR. .JUTAHY MAGALHÃES - A proposta dele tam

bém é contra o Imposto de Renda. A idéia é ã de que-o Iniposto de 
Renda é um imposto social, desde que reabnente aplicado dentro 
desse aspecto social da distribuição maior de riqueza. mas não 
como é feito hoje. - - · ---

-·uma das propostas é a de diminuir os ímpóitOs, ~~""ª" 
praticamente com os impostos delcaratórios. Hoje, por exemplo, 
está-se discutindo essa questão da "vodca de papel", que a impren
sa está noticiando hoje. É uma espécie de sonegação. V. EX• viu? 

O SR. RONAN TITO- ~ao. 
O SR .JUT AHY MAGALHÃES - Di2em que a sonegação 

é de vinte e cfuco milhões de reais ou mais. Cria-se uma vodga fic.:
tícia, uma voelgâ"de paJ)e4- einitlliãQ";.Se nOtaS fiscais. numa transa
ção em que, no fnial, rião-há võgdin-enhUma, Mas háO-abãti.mento 
do valor. É umafonnade freude. 

A proposta do Pontes, busca o imposto na. fonte. de. P!'odu-. 
ção. Como existe o hldrômetro para medlr o volume de água gasto 
por mês em uma residência, num eXemplo simples, há um exem
plo simples, há uma espécie de hidrômetro de saída do produto fa-

bricado naquela destilaria. Mede-se o volume de saída do produto, 
que,- ali, já Pe tnbutado,'ou séja, a tribuiã~ô é -efetuada na medida 
em que são feitas as vendas. -

O SR. RONALDQ ARAGÃ_ú - Ein detinimladojonto, 
-cx:orre !li?itnbutaçãO~ e-até maiS, sobrt--o mesmo produtQ_. 

O SR. .JUTAHY MAGALHAES - ... as necessidedes fis
cais. Diminui muito isso~e,p isso',jóle_ havei-uma-~ reação a 
esta proposta, mas wna das propostas é esta. 

. O SR. RONAN TITO - Não sei se o companheiro sabe 
con:io é ~~ propÓsta. Por exemplo, ao tributar-se energia elétrica. 
cOloca-se o c:omputadOr na salda da tu.ibii:ta e no terminal na -Re
ceita Federal. Gerou, pagoU. "Ou, seja na fábrica de cigarros Souza 
~ coloca-se um computadOr na saída dÕs iD":ÇÇS _di cigarro. 
-Produziu, pagou. No caso de uma refinãria -ciC petróleo, instala-se 
um computador na saída de cada refinaria. Ref"mOu::.Se, -pagou. 

-"~-- -_ E quem~ que paga? Nós_ pagamos. Tributando-se pe!() pre-
-ço -final, retira-se da refinàiia ·somente -a quantidãde, recõlhO:SC na-
fonte. _ __ 

Isso pode ser feito com energia elétrica, petróleo, combu-stí~
- veis em geyál, telefOne, çigai-r_os, bebidas e atitoll)óV~_is. _ _ 

É claro que tem de existir_ os ch~ados _impostos soçiais. 
Quais são os imp:>stos sociais? _,____ 

hnposto sobre propriedade. Uma pessoa não pode morar 
numa casque oucpa dois quarteirões e pãgar_ a mesma coisa de ou
tta que niOra -num bãl-rãCO. Este impõStO fica para o mtiniêípio, que 
cobrará como_ quiser. No Canadá, o~goveroo ~!-!-stenta_9 el,lSino_ de 
primeiro -grãu gratuito com a ãrrecidação proveiriente desse im-
posto. _ _ _ - - -- . 
- Ainda no Ciúladá, em redação ~ Jl.!lposto de propriedade 
rural, quein estiver produzindo não paga. pois já está-paga:Ddo atra
vés do óleo ~sei e·Qos iDSUlDOS que est4 comprando. Quem não 
está produzindo paga pesado. 

Há outros impostos, por exemplo, 10% sobre a folha dC pa· 
gamento. O trabalhadore tem o _"recibo de que é contribuinte da 
Previdência Social: O patrão rião_-pàga nada; ~-se dà bolo él!reCà- _ 
datório para fundai a l'teSidê:iicia apetias 10%. Só há impOsto de 
renQa,_ quando se distribui o lu_cro. Este tem de haver, proque se 
não tiVer, o q_~e aconteCe?_ Uma effipresa norie-americanª' quindo 
iem.ete -seus luCros para foi-a, é trÍbutada na entrada. Se IIãç foreffi 
titbutadas aqui, serão 1á. Se b~ãÔ tributar lá, tnbinamo~ aciui 

Mas, se a enlpresa tev~ mn ~ucro muito grand~ e reinvestiu, 
ê l.iffi lÚcro Social, gerará emprego_ e, ~este caso;11ã0 se c_obra nada. 
E não tem llnposto de renda zero_ da pessoa_ física, pode ganhar o 
que ~gáiihar:- p-agará 1ó%- sõbie suã rerida. -Aqui na PreVidência~ 
contribui-se até 20 salários mínimos. No caso dele,_são 10-% sobre 
qualquer salário. Se ganha oito mil dólares vão pãra a Previdência. 

O SR. REGINALDO DUARTE- Na sua 6tica, qual é o 
sistert!ã ~butáilo_ mais -perfeito? ~ - - -

O SR. RONAN TITO -'-OS sistemas tributáriõs nooeJ<teiíoi: 
São muito semelhantes._Mas eStou_ apaixonado pelo dõ Pontes. 

ôs Estados Unidos chegaram à Conclusão, no--início deste 
ano, d~ que a sonegação lá foi de 22% do PIB e estãO achimdo ab
surda. Toleravam a sonegação até 9% do PIB. Já estão pensando 
em mudai O SiStema tributáriO deles. Realmente, 22% ·de· sonega-

- çãoémuitacOisa. - -- ----- ~ --- ~ -- -

Sabem a que eles estão 'atribuindo_ isto? À__gnriid"e quantida
de! de comerciantes latinos.:ameriCànos que estãO n9 mercado._Tra
ta-se de um artigo. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Eatão transferindo para 
. uma enti9*cultural... , - , · _ _ · _- _ 

o-sR. RONAN TITO- Sabem onde foi que li isso? Em 
uma lição de inglês- es_t_Q_~_ aprendendo inglês. _ 

O SR. RONALDO ARAGÃO ~ Há uma outra coisa. V. 
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Ex'já concluiu? _ . _ 
O SR. RONAN TITO- Es:tamosirum clima mm infonnal. 
O SR. RQNALDO ARA.GÃO -Há UD:Ia .Soo la que advo

ga a nibutação no consmno. 
O SR. RONAN TITO- Essa se ttxbuna no consumo. por-

que o petróleo que você ... 
O SR. RONALDO ARAGÃO- ... não na jlróduÇão. 
O SR. RONAN TITO- Sim. 
O SR. REGINALDO DUARTE - Agora ele seria, inclusi

ve, arrecadado na fonte. como nos casos da Telebiás~ da Eletro
brás, que, então, seriam os arrecadadores que repassariam. 

O SR. RONAN TITO - Sim, maS-se cobra o tribu!Q 11ão 
pclO preço -do COmbustível refinado; Já se tril;,1una n_o valor de ven
da do combustível, ou seja. coQr?-se çlo produto final, só que se 
cobra antecipadamente. _ _ _ . -"-0 -- - • -

O SR. RONALDO ARAGAO- Sim, mas, no caso, é meio 
complexo, porque a estatal .. ~ :vai haver e,;a divisão: pOdei--se-á di
zer que já que se pagou O imposto sobre o combUstível, que já se 
pagou o imposto ... - -

nada. 

O SR. RONAN TITO- Não se paga mais nada. 
O SR. RONANDO ARAGÃO - $iro..11ão se paga mais 

O SR. RONAN TITO- Você paga o valor embutido 
O SR. RONALDO ARAGÃO- Sô nõ consnino. 
O SR. RONAN TITO - Exatamente; se você não acender 

a luz da sua casa, você não paga; se acender, paga. O Ílílposto está 
embutido no preço. Ao se dar a partida no carro, já Se está pagan
do; ao se pegar o telefone, já se está pagando. Quem paga mais? 
Paga mais quem mais usa o telefone, $ein mais usa combustível, 
quem mais usa energia elétrica, quem mais usa álcool, quem mãis 
usa automóveL E quem é esse cidadão? O rico! 

O SR. REGINALDO_DUARTE- Entendo o imposto úni
co como o_ mai,s__.demoçrático. Porém, _o h::r;aposto único é muito pas
sível de ser sonegado. Se não o fosse. seria 6timo; seria Cômódo. 
Imagine a sua empresa nãO ter mais problemas com o Imposto de 
Renda, com o IClVIS. Essa é a gnmde preocupação do empresário, 
ou seja, cheg_~ hoje a FiScalização Estadual à sua empresa. muitas 
vezes em um Estado em que o serviço não é iiúõrmatizado, e ter 
de pasar sentacb um mês nesse setor. Depois, vem a fiScalização 
do Imposto _de Renda; vem a fiscalização doFGTS~ vem a fiscali
zação -do Ministério do Trabalho, etc. 

O SR. RONAN TITO -. Ma.s, então, veja: essa proposta 
acaba com o fiscal. Esqueci de me-referir a um imposto que vai 
render muito dinheiro: o IPMF. Esse fai parte do Projeto Po~te, 
bem como Q impostO sobre os combustíveis.~ 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Mai neSsa sitUaç_ão aqni é 
absurdo! _ ___ _ _ _ _ _ ___ _ 

O SR. RONAN TITO - S<> fo.r imposto único, não. É alr 
surdo que se pague ICM~ hnpo_sto de Renda e uma série de outros 
impostos. - - - --- --

0 SR. RONALDO ARAGÃO- Com uma Inflação de f %, 
cobrar-se 0.25% de_ IPMF é um neg6ci0 · Viõ1ento; -e muito alto. 
Com uma inflação de 40 a 50% áO mês, isso não representa nada 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Eu me prendi à idéia 
do IPMF na época, hoje eu o conheno. 

O SR. RO)'IAN TITO- O IPMF', dentro do bojo de uma 
fiscalização corno essa, é esjlúiio. Mas o IPMF', dentro dessa idéia
de imposto único, em diversas coisas. é válido. 

Senador Ronaldo Aragão, V. Ex"" sabe como faço para saber 
se um imposto é alto-ou não?Vejo o bolo t:Ijbutário e a distribui
ção. Arrecadou-se 30%; está bom? Tudo bem. Agora, se falarmos 
que, pennanecendo a inflação corno es~ o IPMF. .. Ora, temos 
que ver que esse bolo tributáiiO-não pode _exced~ a. 30% do PIB. 

Se aí se constatar que o IPW está sobrando, então, deve-se tlaixar 
aalíquota. A alíquota é de 0,25%; baixe para 0,1 %. 

O SIL RONALDO ARAGÃO - O~ que ocoire, Senador 
Ronan Tito, {que,- Do BraSil, há iiÍlposios que pegam assún como 
há os que não pegam, como as leis. 

_ O SR. RO~~ TITO- Por lsso é que sou favorável a um 
imposto auto-azrecadável, não declaratório. Assiin, não há essa hi
p6tes_e de "não pegar". 

O SR. REGINALDO DUARTE - Deixa de·baver o terror 
fiscal. . .. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Sim; porque hoje o que 
ocorre com as empresas é um terrorismo fiscal. O cidadão tem tan
tos tributos, tantos papéis que é humanamente iinpossív"el~ -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -~A coisa mais fácil do 
mundo é não se lutar para aumentar a arrecadação através do uso 

--- COrreto dó dinheirO público, tem-se até a imprensão de que se está 
aumentando o imposto. - --

0 SR. REGINALDO DUARTE --A arrecadção é direta
mente proporcional ao consumo. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Há o empréstiino coin
pu1sório, uma série de coisas. 

O SR. RONAN TITO - Nesses oito anos que estamos 
aqui, quantos impostos novos criamos? 

0 SR. RONALDO ARAGÃO- Um absurdo! 
O SR RONAN TITO- É uma carnbuia. Todo final de ano, 

o Governo, em vez de aumentará~. _auriierita:·ã.-tnbutação. 
O SR. RONALDO ARAGÃO -Sabe por quê? Porque 

ninguéin consegue-pagai. __ _ _ _ _ 
O SR. REGIALDO DUARTE - É como vejo lá na Ço

missão, o projeto social da nossa futura companheira do Rio de Ja
neiro, colocando o piso salarial para as enfermeiras sem declarar. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Aí rião pode. . . .. 
O SR. RONAN TITO- Esse pessoal está aqui só para.isso, 

não ~sfe: outra_ .f\mção. Temos que fazer coisas factíveiS. Se o 
México tnbupa 30% e está vivendo, se a V enez_uela tribuna 30%, 
se a -Argentinã tributa 32%, por que não podemos tributar eiD 
30%'?. SeD.hores, com 21.22% não l:?agamOs lnãqUfua rienhuma. 

O SJ{. RONALDO ARAGAO-Tudo.bem, mas não pode
mos fazer o seguinte: não c:leu certo, vamos criar outro imposto. 
Até porque estaria-se induzindo- o contribuinte a sonegar. A pró

- pria legislação cria uma brecha 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senildor Ronandl Aril

gão, me indique ·quantas vezes quisemos fazer reforma tributária, 
fiscal e a proposta que veio? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Nenhnma 
C) sR • .J{)T AHY MAGALHÃES - O Congresso falhou. E 

qual foi a ação do Executivo? 
O SR. REGINALDO DUARTE - V amos fazer Uma refor

ma fiscal, vamos mandar a matéria para a área econôniica pará ser 
. estudada. · · 

O SR. RONAN TITO - O Líder do Governo, Pedro Si
mon,_ depois que concitei todo_ mundo e ficou estabelecido que 
deva para fazer a reforma, S. Ex"" disse o seguinte: "que precisa, 
precisa; mas tenho rriedo." Está escrito ii o discurso dele: eu tenho 
medo. Está nos Anais. S. Ex• tem medo. eu sei, vai-se- acabar com 
as bocas das corporações. O Lula também tem medo tanto que o 
Pf- não quis deixar fazer ~--por cjuê'? Porque pode-se consertar o 
país. Qual é o discurso_ de esperança do Lula? Ele não tem, não 
aprendeu. O PDT'? O Brizola? Por que o PDT não quis? Porque, o 

_ entendimento âe1es é o Seguinte:_ do jeito que está, dá para o Brizo
la navegar. Agora,"-se -vOcê acertou o Brasil, s_e não tem inflação, se 
a cõisa está càminhando, o sujeito que entrar para candidato_a Pre
sidente da República terá que ter proposta de governo séria. Do 
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jeito que es~ pio~ete-se, promete-se, e não aconteCe nada. Nada Os presentes ap6s exame, aprovam a matéria e ã encanii-
é- :WUprido. Lembram-se das promes~as ?o Collor? Fazer- 30 mi- _ Dham à Secretária-Geral da Mesa, para as devidas providências; 
lhoes de casas., etc ... De onde vem'!. dinherro? _ _ __ -=- _ g) Requ_erimento no:> 852; -de -1994. por meio do-=-qtral o Se
- ~SR. RONALDO ARAGAO- De onde vem a arrecada- nhor Senador Magno Bac~_ar solicita a transcriçãO, o nóS AnaiS dO 

çao de Imposto~? Qual é a fonte? .. - . ·"" -=-- __ . _ ~--S~ado Federal, do edítorial intitul~ado "!?fova-ínconteste" ,· pub1i-=: 
O SR. RONAN TITO - Bem, precisamOS tranSformar essa cado no Jornal do Commercio, de Recife. e-m 14 de D.oVembro -

situação. · de 1994. 
Está encerrada a reunião. -Os pÍ-esenteS~ após eXaine, aproVam -a- ~-ãt&ia e 'a enêaini-~ 

(Levanta-se a reunião às 13h14miri.) nham à Secretária-Geral da Mesa, para as devidas providências; -
h) Requerimento n• 853, de 1994, por 11leio do qual o Se-

COMISSÃOiiiRETORÁ- nhCU: Senador __ Francisco Rollemberg _so_licita _a transcrição. nos 

15
• Reunião Ordinária, realizada em 

24 
de Amus _do Senado Federal. do artigo intimlado "Justiça a wn luta

dor", de autoria do Senhor Senador Josaphat Marinho, publicado 
novembro de 1994 - no jornal Correio Braziliense em 20 de novembro de 1994. 

Às dezesseis horas do dia vinte e quatro de novembro de Os preSeD:tes:-apos eXaine. apiuva:i:õ. a rilatéria e a eneãmi-
um mil, novecentos e noventa e quatro, reúne-se a ComissãO Dire- nham à Secretaria-Geral dà Mesa para as deVi~ prOvidências; 
tora do Senado Federal, na Sala de Reunião da Presidência, com a i) Requerimento no:> S$5, de 1994, ·por meio do qual o Se-· 
presença dos Excelentíssimos SenhOres 'Senadmes Humberto_ Lu- nhor Senador Mauro Benevides solicita a transcrição. nos Anãis 
cena. Presidente; Chagas Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente; do Senado Federal, do artigo intitulado "Traição à viSta\ de auto-
Levy Dias, Segundo-Vice,Presidente; Naoor Júnior, Segundo-Se· ria do Jornalista e ProfessoiCírio Frota Maia, publicado no jornal 
cretário; Júnia Marise, Terceira-Secretária; e- Nelson- Wedekin, Tn"bnna do Ceará, em 20 de novembro de 1994. 
Quarto-Secretário. -~- _ . · _ Os préSentes, após exame, aprovam a rriatérii e a encami~ 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, 9 Ex.c(;Ientfs- nham à Secretaria-Geral da-Mesa, pa.iaas dividas providências· 
si:tno Senhor Senador Júlio Campos, Primeiio-SeCretáiiO. _ - -- ·---- _ _ j~ ~_?~menta ?~ 857_. ~e 1994, por meio do qual __ o 'Se-

Ao abrir os trabalhos o Excelentíssimo Senhor PreSidente nhor Senador Moisés Abria solicita-ao S'énhoiMiillstro da Mali-
apresenta os seguintes assuntos: nba informações atinentes a MenSagem no:> 346/94, destiriã:da a fi-

a) OfíciO nô-9lt79lt-GSAM,--dataáo de 22 de novembro de Danei& o foinecimerito de-Sistemas e :Equipamentos pala O Projetõ 
1994, por meiQdo qual o Senhor Senador Antônio Mariz solicita ã de Modernização das Fragatas Classe Niterói. 
antecipação de -recursos ]iil.ãDceíiOs;-pala poStérioiPrestaÇão" âe Os presentes, após exame. aprovam a matéria e a· encami-
contas, com vistas a traia:mento em clínica especializada nos Esta- nham à Secretaria-Gerilf da Mesa, para as devidas providências. 
dos Unidos da América _ _ ___ -~----~~-~· é_~apa!a~ ~~celentíssimo Sen)lOrSe_gi,Ul-

Qs_ presentes, após exame, autorizam a solicitaÇaó;- do-Vice-Presidente, que apresenta Pãrecer távorávcl i PrQIToga.Ção 
h) Expediente do Senhor Senador Cid Saboia de Carvalho, da concessão de ajuda de custo a Vera Gomes Pinto, esposa e de· 

datada de 23 de novembro de 1924, por meio dÕ qUal sOlícita res- pendente do servidor Sef?astião da Conceição Carvalho. pelo prazo 
sarcimento de despesas médicas relativa à sua esposa: de seis meses. correndo às expensas de dotação orçãme:Dtária do 

Os presentes, após exame. autorizam o ressarcimentO;------ -Senado Federal as despesas não cobertas pelo SIS. com vistas- à 
c) Ofício n° 303/PRSECR/94, âatado de 24 de novembro de sua permanência na cidade de São Paulo. onde aguarda doador 

1994, por meio do qual o Senhor Júlio Campos solicita ressarci- -para se submeter a transplante de coração (Processo no 
mento de despesas médicas. 014.507/94-3 e anexos' 016.339/92-4, 005.456/92-4, 010.241/93· 

Os presentes; spôs exame, iu!tóriiam o ressarcimento; O, 024.719/93~5). , ' ,.. . ·- .. . , 
d) Requerimento n° 837. de 1994, por meio do qual o Se- Após discussão, os presentes aprovam o parecer;-

nhor Senador Gilberto Miranda solicita- ao SCDhor MiniStro das Concedida a palavra ao Senhor Segundo-Secretário, este 
:M:inas e Energia informações aiúJ.entes ao montante doS --"custos apresenta. aos presentes: _ _ _ 
excedentes" da operação dá usina nUclear de Angra I e das obras a) Parecer pela aprovação da Prestação de Contas do Insti
de _c_onstrução das usinas nucleares de Angra II e ID, dos quais 0 tuto de Previdência dos Congressistas- IPC referente aos-recursos 
Poder Executivo pfetende desonera:r a empresa Fumas, transferin- repassados pelo Senado Federal nos terceiro e quatro triinestres de 
do-os à União, confoin:ie Projetó de Lei no 3.2:31192_. --=-- _ ~993, ~-~prirnen~ !i~ ~ 1 ~-da Lei rt' 7.856/81, que_ alterou o 

Os presentes, apóS exame, aProvam a iná.téria é a: enCalni- art 60 da Lei no:> 7.087/82, que trãta da cotieitur.i" dO-p~againenhúle 
nham à Secretaria-Geral da Mesa. para as devidas providência!:;; 1/3 das pensões a ex-Senadores, e pela adoção integral por aquele 

e) Requerimento n° 840; de 19'94. poi- meio do qual o Se- Insti.ttJ.to das recomendações propostas pela Secretaria de controle 
nhor Senador Mansueto de Lav.or solicita a transcrição. nos Anais Interno p-or meio 1lo Parecer no 00419+SAC/SCINT/SF, 'com vis-· 
do Senado Federal, do artigo iritittllado 11Frei Joaquim do amor Di- tas aos próximos relatórios alusivos aos repasses de verbas efetua-
vino CaneCa", de autoria do ex-Deputado Federal e ex-:Ministro da dos pelo Senado Federal (Processo n° 003.739/94-5). 
agricultura OSwalâo -Lima Filho, -publicado no Diálio de P_ernam- Ap6s discussão, os presentes aprovam o parecer; 
buco, em 8 de novembro de 1994. - - b) Parecer favorável à alienação, por leilão, dos bens. mate-

OS pieSt!nteS, após- exame. aprOvam a matéria e a encami- mns ê eCJ.uiparileD.tóS iilseMvCis, êrinsignados imterioririêrite à 
nham à Secretarià-Geral da Mesa, para as devidas providências; Subsecretaria de AsSistência Médica e-Social, recolhidos ao Dep_ó-

f) Requerimento n• 847, de 1994, por meío da qual o Se· sitoCentxaldestaCasa(ProCe5son•oJ8.885/94-2), 
nhor Senador Júlio Campos solicita aó Serihoi: MinistrO das -Comu- Após-discussão, os presentes aprovam o parecer. 
nicações., com.base no Aviso.n'? 712/GM, de.4-ll-94,.dãqueleMi-. A seguir, é cOnCedida a palavra ao. Senhor Diretor-Geral. 
nistério, informações atinentes à existência. ou não, de licitação que submete à apreciação dos _presentes: -
para a compra, pela Embratel, de novo satélite com a banda KU a) Proposta de Ato da Comissão Diretora. que prorroga, por 
(30) Satélite da Segunda Geração)~_ - dóis anos, o ptaZo de validade do concurso público para Assessor 
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Legislativo, Área Assessoramcnto Legislativo, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, bom.ologado pelos Ates U.o Presidente D0 

57, de 1993, e 214, de 1993- alterado pelo Ato do Presidente n• 
317, de !993c 

Os presentes ap6s exame, aprovam a proposta e assinam o 
respectivo Ato, que vai à publicação; 

b) Proposta de Ato da Coniissão Diretora, que prorroga, por 
dois anos, o grazo de _validad~ do concurso público para Analista 
Legislativo, Area de Saúde e Assistência Social, Especialidade 
Mecücina, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. homologadç 
pelo Ato do Presidente n•oot, de 1993. 

- bível e demais ações para solicitação ao Tn"btinal de Contas da 
União da instauração de Tomada de Contas Especial (Processo n• 
008.34~/94-4). .. - . . 

E desi~o~o Senhor Segundo Secretário para relatar a ma- -
téria; 

j) Parecer n• 006/94-SAC. da Secretaria de Controle Inter
no, referente à prestação de contas da Fnncta,ão Pedroso Horta 
correspondente aos valores liberados a título d~ ~byenção social 
em !993 (Processo n• 022.225/93-5). . 

É designada a Senhora Terceira Secretaria para relata! a ma~ 
téria; 

Os presentes, após exame. aprovam a pro~ra e assinam o- k) Parecer n° 007 /94-SAC, da Secretaria de Controle ln ter-
respectivo Ato, que vai à publicação; -no, referente à prestação de contas do Instituto de Previdência dos 

c) Proposta de Ato da Comissão Diretora, que dispõe sobre Congressistas - IPC, ·referente aós primeiro e segundo trimestres 
a concessão de ~ale-transporte aos servidores do Senado Federal __ 9.o exercí~io de 1994, cor,respondent~ ao repasse dos recursos 
(Processos n~s 006.194194-0 e 013.621/94-?). transf~.dos pelo Senado Federal. em Cumprimento ao que deter

Os presentes, após exame. aprovam a proposta e assinam o IIlirui o art -1 o da Lei no 7 586187, que alterou o af( 60 da Lei n• 
respectivo Ato, que vai à publicação; 7 .O'ir//82, que trata da cobertura do pagamento de 113 das pensões 

d) Projeto de Resolução, qoe "modifica<> Regulamento Ad- a ex-Senadores (Processos n•s 016.725194-8 e 019.869/94-0). 
ministrativo do Senado Federal (Resolução n• 58, de I972, e snas · · É d<Signado o Senhor Quarto. SecJ:etário para relluar a matéria; 
a!ternções) e dá outras providências". I) Informação n• 005/94-SAC. por meio da qual a Secretaria 

É deSignadO o Senhor Primeiro SecretariO para relatar a ma-- --de Controle Interno solicita -Seja cladO- cónliecixheb.tõ_::_ã Comissão 
téria; 

e) Projeto de Resolução, que "altera o Regimento Interno do 
Senado, visando a adaptá-lo à informatizàção do processo legisla-
tivo e dá outras providências". . . _ __ _ 

É designado o Senhor PrUneiro Secretário para relatar a_ma~ 
téria; -

f) Ofício n• 384/94-SSAMS/S!S, por meio do qual o Diretor 
da Subsecretaria de Assistência Médica e Social e Vice~Presidente 
do Conselho de Supervisão do S!S apresenta proposta de alteração 
das Resoluções n•s 86/92, 05/93 e 91193, doSenago Federal, obje
tos de Regrdamentação do Sistema Integrado de Saúde- S!S. 

É designado o Senhor .Quarto Secretário para Tclatar a maJéria; 
g) Processo n• OOQ.659/9!-6, por ineio do qual alguns servi

dores do PRODASEN solicitam a reconsideração da decisão ado
tada quanto_ à solicitação de reenquadramento e reposicionamento 
na carreira de Analista Legislativo.,. por entenderem inadequados 
os procedimentos ocorridos durante a implantação do novo plano 
de carreira daquele Órgão, aprovado pelo COnselho de Supervisão 
em 28 de janeiro de 1991. . _ .. 

- É ~Signadà o S_enhor Segu_ndo_Vice:.?reSláente Para relatar 
am~m~ - -

h) Processo n• 020,023/93-4, por meio do qual a Comissão 
Especial, designada pelo Ato do Presidente n• 289/94, para a ava
Iiaçãõ dos bens móveis considerad_os obsoleto$ ou !rrecupeljveis. 
solicita autoifração para a alienação pOr leilão, dos bens relaçiona
dos, por serem considerados inservíveis e ocuparem espaço no de-
pósito. · . . . . __ . 

Os presentes, após eXame. autorizam: a alienação; 
i) Parecer no 001/94-SAC, da Secretaria de Controle Inter

no, então Auditoria, referente à prestação de contas da Cooperati~ 
va do Congresso COII'espondente aos recursos concedidos pelo Se
nado Federal a tírulo de Subvenção Social. nos exercícios de 198-6 
e 1987, concluindo pela detenninação de ímpUgnação das contas 
apresentadas., pelo imediato recolhimento do débito pelo responsá~ 
vel e pelas providencias necessárias-aO processo administrativO ca-

Diretora da necessidade de se aguardar conclusão da inspeção do 
Tribunal de Contas da União quarito à legalidade da destinação de 
dotações orçamentárias a Entidades Privadas, a tímlo de Subven
ção Social, para o exercício de 1995 (Processo n• 014.605/94-5). 

-- Os_ presentes tomaram ciência do assunto; 
-- ril) Processo n-o 020.504194-9, por meio do qUal o servidor 

Miguel Sodré Mendes, nomeado pelo Ato do Presidente n• 537/93, 
solicita reconsideração da decisão adotada pela Comissão Dfretora 
em suã 13a Reunião Ordinária, realizada em 20 de outubro de 
1994, em relação ao Processo n• 004.483/94-4, que trata de solici
tação de afastiinento ou -Licença Paia o Desempenho de Mandato 
Classista. - · 

É deSignado O "Senhor_S~gundo Secretário p~ relatar a~
téria; 

n) Processo n• 019.955/24-4, no qual Alexandre Dumas Pa
raguassú requer o encaminhamento às demais Comissões Técnicas 
e ao Plenário da decisão da Comissão Diretora, adotada em sua·14• 
Reuillão Ordinária. realizada em 8 de novembro de, 1994. felati~a 
ao Processo no 006671/94-2 e anexos, que trata de revisão de Atos 
de AI>osentadori_a. - - - _ -- _ -

É designada a SeDhora Terceira Secretáli. para relatar a ma-

. ol Autorização do Senhor Presidente ad referendirm dit 
Comissão I5iretora, p3ra ·a antecipação de reCursos ffuancciroS. So- -
licitada pelo Senhor SenadOr JOâO- Calmon, coin vistas a tratamen
to de saúde no exterior (Processo ne 019935/94-3). 

Os presentes após exame, referendam a decisão do Senhor 
Pi'CSíáénte:· · · --· - · ·-

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara en
cerrada a reuDião. às dezesséfe horaS e vlnte e cinco minutos. pelo 
que eu. Manoel Vilela de Magalhães. Diretor- Geral e Secretário 
da Comissão Diretora, lavrei a _presente?_ Ata. que, depois de assina
da pelo Senhor Presidente vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretoia, 24 de novembro de 1994.- Se
naftor Humberto Lucena, Presidente. __ 
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APRESENTAÇÃO OE EMENllAS 
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___j 

10- ziJ - lO_ .. -·o·-:- _!t:f--~ .. 1-
Ir ·-~ 

oê..;se ao Pariigra"ro 3• do artiso 2-, da Ld n• a .031, de 12 de .;bril 
de 1990, a llle&\Jinte rectaçiio: 

parágrafo - !fio .se apUC11111 Os d1.sPoaitiV<iS i:fe:st"j Lei às CIIJli"C"SliiS 

;nJ.bHeaa o" soc:iedadelll de ei:Qnomia mi.sta que e:o:erçam ;~t:iv~d•des de 

eompetênei• exclusiva <1a l1n1io, 11c .que e ... at:~~~ o-s incisos XI e XIII I 
do art. 21, .;ort. 159, inc1ao I, lllinea "C" e o ;ort. 177 :.a Consti

tu1çio Federlll, ao Banc:o do Br;uil S • .A •• à Cali:a· E<:onõ...-. J !ed.er.ol e,j 

~:~~~~:i:~~c~:!e:~~-~~~~~- ~~::~~.: • ~~:~:~~ ~~-~~- ~~:~. ~~~ ~-. ~~·1 
JUS1IFICAriVA I 

A Caixa Eccnõ.iea Federll entt;'o atividade tipio;a a.. Governo, 

~ 05 .run= aoc:i'!is e ope~dQ pro;r"a~Ua sc:u::iaia de inte- ~~ 
~sSC!' do cavemo. 

Ela constitui, aa:si•, o br•ço nnance1ro ao ~vemo raaeru, p:;o. 
rs exceuçio da ;:oolitiea .:~ocial, papel 1.JDJ)o:saivel, portanto, de se; 
exereido pelo acto~:' privado. I 

-- ,.,. ___ -

Altera ~a t.ei n" a.oll., _>!~ 12 
de abril de 1990, • d.A outras 
providências 

t:.'a:NOA XODIFICATIVA 

oo-so ao paráqr4fo 311 d.o 'lrti;o z,. d..!l wi nR B.QJl, dGt 12 de 
.:lb.c:il de 1990, a sequinte r.daçAo; , 
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.. -... -........ ~ .................... _ ............ . 

. ......... ···-···· .. ,,, ___ ------:·_• :::;;:---::::__::~---
~r3.<;ra:o 3~ :õà.o se .!!pl.i.c.!lm os dispositivos_Cest-.11 Uti às 
e:tr,;J~SilS pU.~l.i.eas ou .socl,e.:U.d•:a do eo;ono~ai• _~:a.sta quGt exer
Ç.!I:ll .&tivi<illde:a dGt col!lpot6ne.!.a IIXClus;i.v.11 .:U. Uni.Jio, de o:;['-'R 

"'-t:i:"atam·os .i.r.C:'lso-'11 XI e·XXIII do ILrti<;;o 21, artiqo lS9, :a.ne:.
Jl9 :, a1,1noa ·.;·,-$; o·i!.reigo 117 ~a Const_i.tui_çio :'od~ral, ao 
Bar.co :do Brui! S~A. ,o :.u.as; su~sid.1.árJ.as int.eqfoÜS •· ainda, 
a~ órgAo o-!J.eial ressoão;urador rofGtr:l:do- :10 íneiso Ir do art~-
90 l92 da Conn.ieliiç_lo teo;l••al. __ ç_o:a cel.11ç~o .11011 qu,us a 

~!Jn.i.io d~v=_-1 =n.t.~r p<:~rt.J.e:a.õ><:~Ç"So .:.caont.e~• que lh• asllegurc. 
-no· 1111nimo. 51\ do eap.i.eal vot.anto, nl!.o .11e aplie&r.do a. ved4· 

y.!o a.;;:ui pcev~st.a à:il ,?areio;.i.pações a.e~on.iri.as dee:a.das por 
essas C!ne.i.Cades, dGt:sde quo n4o incida rest>: lçAo legal <1. 
a1.;.ena5.!~ ~s rQfcr_ida:a p.ut~eipaç~--

.!US'I'IF!CA'I'IVA 

A presQnt;o eJIR:nd& v!.si!. asll&<;ju::<:~r que~ ,. Unibo ma.nter.ha em. seu 
__po<:te:c: o controle l!Ociet4r~o d<:~s ctnp:c:eS<:I-'11 '!"" 11xercc.,. olt;:.v~· 
dl:.des d'e su& -o;ompet6ru:iol exc:lus.i.va, o;o~ no easo <õtspee~~~co 

,...._ -d.o_~q 4o B::-asil e su:t:& ~~~4,-ciJ.Ar.i.a.:s :a.nt~raJ.JJ. 

"'i-•• a ~~~~nt~"r-eCf~a;~ ·ao~ ~. --,":1 -:.-.-t:·-;zg~ da :..u 
,nO! 6-~':l, ;:e ~:; ;;;:• abr-1! de l9'õ'O • 

. -:;; - tloc :o• ~o:>l~<::11.-r r~ -=~•==~-::: .;s ;!eS-:.a :e::. '"'' 
;o-;-<"n:l:> ~'-':.:::.:~1 ::.·. 1:::..•:;~<::Do. <'l• •eo..,c.:o:a.• ,-.::.:t;.o q- e-e-;.o 

• .. : .. .-::.~o;:a<s ;o~~ ::.,;:e~._,.,c:~ ~;:-c.,s::..- .. ;.1. .oi"::.:l<:, .::• q~ t.rat-111'> :r 
.n~:a.s:os <: e ~~!l!, do 11 .-~. ':1 .... ..-~. ;!'"• -"-.l~_J,; ali':'•• "<::•. 
,. .:~ an:. ;77 0-1> co,.,s;-.;~tu::.o;:ro F'eo:Je.- ... :. M:> B.,...<:: ,d· 8.-.s.1f -s.::.. 
:~~~'"'i.,.~ ~~-;~:gt:;:;'J.;:.--..~~~9,.~~-:c;~-~:.:l·..,'";-;.;:;, -~~ ~~:c ~1~ .• ;~ 
<!..-·, ... -.. ., .. ~ .. - ~~~':"~-:-~·~ ~=-~=-=-..-~"' ~..... :1'\o. ...... Q ..... ~. 
-"'i"'::..,.,,-, ~~·; '-0 <:~P:L~.al 'JOt.o;.t •• " 

A ..-... n:.O V:L!Uo 'eS;!U"'O'"~ ... - ::0 ="~•u=-c ,,:.. t.•i "" 8,0-::!t<>,._ _ 
·.:;;~- "· r~s~"'- ,:c~--.:~:" • .;i-.;" .;:1• !='•"••~~><:::• 

.,.on;:,.i.~.;""; ,.; ;r~.-11n .::;o ::'"':~·.0.~.:.;;;-y~<:_. ~•"' ·•• ,...,,.,;,.::; 
->;~· .. ~::.,--•• -=~·c-s: :o.::~ ;.·-:-.:·~!!-'!" :ro:;..,., g,-:,.;.:.r-..:: • 
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=~!1130ZC. 
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AP'':;. 1:' ••••• 

r Ol-•• nova radaç.lo ao llrt. :s.a ranuaaranao•o para llrt .•• !I. I 

I 
"a'rt.~ .-6 ~--,, pna .... a jud~icu tributadu 1:<>01 taSI 'IC lucrg rul ~Oelct:kl a! 

~rachr. - vint• • "-"'t.ro ouot.u ,......ts. g custo ele IIQ!.l:Uç-lc "" ~t:--uc;lo 

doi ~ .... • M~UU>-1tca "ouo:1-, ..c~Qui:ioo• ..-.trs lU da janeiro ::11 1992 e 31 

1!11 duiiiNlrc W 1995, utili:.gca - llt:><:: .. ~o Lneunrill da .aCSQuirant.: 

::usTIFICATlV.l 

.l inatituiçlc ,g isa.,..kl OCI !PI • ,g daDracbçlo acal•r•da ror"" r11ita~ '"""'" 

r.---.t•, raz.-do Jlilttct doi ..,. COII,junto M ....:li<=~n pnM_sta nc"grogr...., c• c.,;· 

gatU.I.~~ indultrul.. 

A inti:'Oduo;lo de dllprecil<;lo acalar.O. .,. .....:• prajUCic. • aruc•da;Ja da Un:.lo, 

,_ ua:r (Jict, ji ro1l)1'ft'.tata nc o~nt.o trilluWio._Pda contrário, a :oo<>Çllo 

oHuaa ..ci• - cDnjurrto pra\IOCará., .:.-. cnUu, • """io prazo. uoo 
:Sit<l•!ual .,. arr-=-daçld ~ia ioo~:~~~ta ... rurçlo OCI .,_.,to de e"":odeac• pro 

dutiv• do Pat:o, eo:o DOadbUi~ da ~.,, a p:o~ 1.-.du:lt!al traz~ :01"0!, 

tiUvidldct"" .. ..elido interno • adarr>a. •~•no;o t•c""Hgico • !nc•nt!vo •c J;~ 

va~u-.to prtJdutiuo. tuo pouii:11HU t-IIIIO;l"'" 9"~f;t;IO C• ""' .,.....,nto d• :-'r.~a 
da prrxk>tc• no P~~tidc da,_. aquiHtlrio- • ..,tre • e.,..nd-a • • ornu, aunlar~GC 

I'ICI ~ l iMl.-;la. 11-ort.anto a1t.o .diCII .. t.i ... COa<lnlncia =<O C~ 

CIO 1'1- llaal • 
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J 

--~ -· 

,.,., 
"'A;ot. :50 - C cap<Jt do art. 46 da La.!. nl! 8.38:S 01 

:SOda Clu:a.ottro ela 1!l91, aodificaclo pdo ut. 2~ di 

Ld nl 1.154.3 da 31 da aarça da 199:S, •ant.idGI 

aaua pariir;~raroa, pilai a vigara:c" o;Qa a aa;winta r.! 

daçla: 

•Art. 46 - l.a paaaaaa jur!dicaa padarlo dapneiar, 
11 24 quotaa aanaa:La, a c:uata da aqui•i!OID ou CDII,! 

truçiD da ''tl•dnu a aquipaaantoa na\IO&,allqu.Lri<:lal 

entra 11 janeiro di 19!12 a 31 da dazaaoro da 1995, 
utl.lizadoa aa procaaao lmluatl'ial."' 

._ .... 118 

a_.. viM- • --u.dR • pmjato. dlo 1'11:1111:* .tn-~ ~l 
a indlatda ~ • PI:CIPI!IIt -azar UonCia • vt.tll a nova ~~ ~ 

~--~110~. 
Par autzu 1-*!, • ~ ., bMietk.1o n1o r.t.~z a ncett.a r~. ~ 

,.. • ~· • ~u à~~ !'&19 ~ ,_ pr~ "'U 
,_ dlo aUvJ..doll» 11M RIUIIII ~~~~~~~~. 

Eata f'll ~iQI;lu 1 i_...lo & IPl • IIIPOI'tll ~ PE'OO.Itoa !nct.."Ul1 
'*"- pa=-a ,. - H~, a • ...., ediçeu. Wltario~:ae, ., ..,_;~ ~- .,... 

c:.:11a .. t.. iun;lo ~ inclW:a o o-rtc!D doo .-pr-:ia;Ao. Aa..Uo, o al.cwlce 

~ nt.ui Cl!lllpl.ut, ..,~a r~=- .. u:ic:'. _ 

[ 

EIIENDA. foP 

IIEDIDA PROVISÓRIA 11'721, DE 11M 

JUSTIFJCAÇ.i.o 
A ldclilde da iMnçlo do IPt S** Qmll: ~ PCII'tuillla e ctefi. 

cilmN lflicot. tMto por uu ~ IIX:IfD6ckiiOCiel. como peb ..umulo 110 utor 
J)I'OdUMvo.. ~pelo talo di ... vir .0:. prorragad& .,.~la!MIU. embora 
u IMqc.-a~ eetlpulem pruopaJaa ~do beneffc:io. 

A nova râçlodo .to~~ bltlr o t.nelfdo a wn ~ """"""--·-.. -......_ ............... ..,. do CIUI' ... porquMtO c. \IIIIÚIIcl; nlo _., dt qualquer modo adQulridOI: 
J.a nlo •em ~_ir44Aeaiw.) • nAo ~a~ A llençlo 11m 

.. 

MF"007E:l 

EIIENDAN' 

MEDIDA PROVISÓRIA 11' 721, DE 11M 
Aator: ~ Ft8ndsCO DorMie& 

01-M • Ementa di. Meclda PnMiórlii7211M alegUinte l'ldaÇio: 

~ o ptU:I di lsençlo do lmpoao IObN PrDdutCI& lndustri&llza. 
~ prewta na Lei~ 8.188 .S. 2!1 de jUnho dll 1WI N'lliQI:ndl. P* Ui n11 &&43 di 
10*~"- 18Menoart.1•di.L.Mnll8.1'", •11 O.~dt1at1, deiWido 
• lw.;iOdol:*'""•' r· 1 cem a últina rwferidaiMnçio: 

EMENDA • APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N". 723. DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994, 
QUE "ORGANIZA E DISCIPLINA OS SISTEMAS DE CONTROLE 
INTERNO E DE PLANEJAMENTO E DEORÇAMENTO DO PODER 
EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDrnCIAS. 

CONGRESSISTAS . EMENDAS NUMEROS 

DEPUTADO AMARAL NETO................... 008. 
DEPUTADO CESARSOUZA ..................... 002,003,005,007,040,051, 

057,058,067. 
DEPUTADO :JACKSON PEREIRA .............. 010,011,013,016,017,018, 

OI9,021,022,027 .031.032, 
033,036,038,041,043,044, 
046,048,049.052,053,0S4, 
055,059,060. 

DEPUTADO JOSE CARLOS SABO!A. ........ OOI,004.006,023,025,039, 
. 050,056,066. 

DEPUTADO JOSE FORTUNA TI ................. 009,012,015,024,026,030, 
035,037,042,045,047,063, 
064,065. 

SENADOR MAGNO BACELAR. ............... 014,020,028,062. 
SENADOR MAURICIO COR!ttA.. 034,068. 
SENADOR PEDRO S1MON ........................ 061. 
DEPUTADO RUBEM MEDINA. .................. 029. 

-.;.•., ..• cJ~ 

_.,.....L!.....~. 
APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

. .. :.,.~· ..... 

o Siat.-z~~ d• controle Intat:"no do Podar txacitt.ivo 
via& ~ fi::JCAlizaçllo cont4bil, tinancaira, orça.ment!rill, 
operacional. patrimonial • ad:rtinistraçao tinanee1ra do 
Teaouro Nacional. 
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JUSTIFICATIVA 

A avaliaçl.a das resl.l.l tados obtida• ~los 
ac!Jlihistradaras pdblico• nl.a davea ••r _c1• reapanaab.tlidad.e da 
1111 ai•~ qu-. desiUipllinha •ç~Ma fO:rlUil.lli • est.ttieaa. -.., • 
orq:los envolvidos na. produçlo de bani • -rv.tços. 

APRESENTAÇÁO OE EMENDAS 

723, da 2J. ele novaabro da 1.994 

Oeputada JOSE ClRLCS SlaOij 

'-:;::==========::-_ _ _ _ -~ ~ ___ .fb:eal,i~ar_. ~ euapri:llento das ll!•t•• pr_avist;~~s no .. ____ P~UU) Plurhnual. a ueeuçAo elos proejrua& de qoverno e <;toa 
Kedida Provb6ria no 72.3. de 21. d• novembro d• 19'514 · otç:aaeritoa "&I DniAo;- - - -- - - -

APRESENTAÇÃO- OE EMENDAS 

_:, u·s-·:fr_.t_I_ é-A.-·t I v~~.-
-- ---- Õep. Cesar Soõz.a I o-r-"---. 
-====~~~~~~:::::;;:::;;::::==::;;;;;;;;:::;;:::::,..:===== . _ __ ~~ ~ o -~i·~ de contro_llli! :rntar:no. de qua trata • lei r ,- .. ior_. _astabelaca raqraa • prine1pios qeraia. Neste caao, o 

-- z~.........,.;; J·~ -u- 4 .,,_:..,. .... ~~ Si•~-- da-eorit:ro:la Interno ea.praand.a dulis vertenttla, ua~; ex-

r 

I" 

o Sisteaa. ela controla Int.rno do Poder Executivo 
viu a !iaalizaçlo cont4.bil, :l:inaneaira, ozo;aaantarilt., 
o~raciona.l. patriJionial • adaini•t:raçl.o :l:inancaira do 
Tesouro N&eional. 

JUST:IF:ICATIVA 

A avaliaçlo daa raault..doa obtidos ~loa 
•d.Jiiniatn~dor- pa.blieo. nao el..,_ sm:- ele raapotW&bilidada da 
UJI sist ... que de~ aç~ fCIJiUi• a ast.tticaa, ... , a 
O:rgaos envolvido• na procluçlo ela bens a serviços. 

APRESENTAÇÃO OE EMENOAS 
0000_1: 

íiT94J 

Oep. cesar SOuza: 

-z:-""!""'"'"-

o Sistes~~. da controla Intarno do Podar EXecutivo 
visa a fiJ!eali.zaçlo eontabil, :l:inaneeirll, ~tAria, 
opar011ciona.l, patrt.onial a adainiltraçl.o financeira elo 
Taaouro Nacional. 

.._JUST!.l'ICATtVA 

A avaliaçlo doa r-ultados obtidos pelo• 
&dainistrac!oraa ptll:llieoa n.lo davea ••r da rasponubllidada da 
UJI siatau que ~a.penba a~a fo:r.aia • ast6.ticas, -•· a 
6rqtioa envolvidos na produçlo da bens • -rviçoa. 

anta a outra U""POst• -

·x ..X-.nta ~ uaa açlo PrõojraMt1C... • 
dinbica, ao ~ CJ'M, a ex-post uaa açlo forQl • -t.ttie& • 
.Enquanto, a .xee:uç.lo or~ria, fundasanta-- na 
pr~çlo f1aieo-fin&DCII1ra, a. fisealizaçao ba-ia-• no 
r~istro ~- at:os • fatos a<bd.niatrativoa. 

\--

_ APAESI;N'"[AÇÃO OE EMENDAS 

______ z_· 

o sisteu. ela ContrOla Int"erno elo PÕder EXec:utivô" 
coçr-nda as atividaelas da Auditoria • P'iacalizaçlo, 110b a 
oriantaçAo ttcnic:ll • ncr111ativa da Saerataria Feda:!:"al de 
controla, a palas ativid~ulaa de Adainiatraç.lo Financeira e 
cçn~_abil_idllda, sob a oriantaça:o ttenica • ~tiva <La 
Secretaria do or.souro Kaei:onal. 

JUSTIFICATIVA 

A ·~alo "Avaliaç.!o da GaatAo" visa aaaaqurar 1m 
-controla preventivo • par:aananta ::los 9astoa pablicoa, a ca:rqa 
daquelas Orql.oa que ~ aç~a proqrl&f.tieaa. 

Enquanto, a fiaealizaçao aatl. ealc.ada -. duas aç6es 
bl.si.cas, iJando uaa. ~•tiva • a outra ~aa.iva, ~• 
fundaallntadu nos. r.qiatros ela• aç~s pr:ooqr ... das. 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

I 
-l 

_z:_~_,,_TJ_•_• -,-=•=•=d~i~d~a~P:r~o:•:••:•:r:•:•':::"':'=:"::':::•:•;::'_:'::o._~_=_""":'::'"""""';\~ __ ~.,----~·:•":.:'~i..9:::~~·:-. 
O•cuhdo .10SE CARLO~ S480U • 

......... - ' 

o Sist-a da controla Into= do Podar Executivo 

AI'AÊSENT,t;ÇlO DE EMENDAS 

'-.:>'-'<;<.H --------------, 

eoçraanda a.a o~~tividades da Auditori.a e Fiac:alizaçap, sob m -. Ullilo•. 
oriem:.açlo t:6.cnÍC4 • normativ{l. doa Seeretaria Federal de 
controlo, e pelalll atividad.aa de Ad.lllinistraçi!io Financeira e 
COntabilidade, so.b A or:ientaçl.o tfleniea e norlll&tiva da. 
~ .. =rataria do 'I'aaou.ro Nacional. 

JUSTIFICATIVA 

A e~essl.o "Avaliac;Ao d& Castao• visa assequrar Ul! 
~ola preventivo e per1a3nente doa qaatos pO.blicoa, a ~o 
d&qUelaa Or'if4oS que d••••P•nh- a~• prO<p"aUti~. 

Enquanto, a fisealizaçto estA calcada .. duas aç6•• 
blsicas, san.do ~ma eo:rr-"C.iva e a outra repr•••iva, ~· 
runo:hu .. ntlld&ll nc:nl rec;i~Jtros daa açOas proqrmN.d&ll. 

- ~----'"-..;- - . ~' ..... . -

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

~-~-·-i_?"FJ_" --~":•:•:•:•:•:::PrOV:::•:•:•:r=i=•=•=• :':':':·:::•:•:':'::•:•:;n~ov=emb~r~o;::d:•::':'~':':: 
o.o. "'"' "'"''-- 'I -. ----

O Sist- de Cont=l.e. Interno do Podar Exac:utivo 
c~a aa atividadas da 7ouditoria a 1"isCAlizaçl.o, aob a 
orient.açao t•eniea • noraativa r:ta Sacretari& Fadm:'al. de 
ContrQla, a pa~as atividadea de Adainiatràçl.o Financ-ira a 
contabilidade, · .sob a orientaçlo t6eniea • normativ-a. da 
secretaria do Tesouro H&c:iona.l. 

JO'S'l'.IFICATIVA 

A expr••sao •AvaU.ac;&o da Gestao• visa assequr;mr 1m 
eontrQla preventivo a penaanente. 4os gasto. pablic:os, a eargo 
daqlla~- 6rql.os qu.• .• desaapenh- açoaa prQ9Z'aútic;.~~.a. 

~to, a u~~izaç:lo asU ealeada- duas açO.. 
bl.aieaa, sendo usa eorrativa a a outra rapraasiva, a.bas 
tundaaan.tadaa no• registro• das aç6as proqra-daa. 

JUSTIFICATIVA 

O iDcilo [V do &rt. -4• da Modida PmWbril n"723. de 18111194 ~ iDCOnstituaona. 

a trts upea:os, ~o: 

a) dt:wapeita a f"W'!!'Dia- edmip[gmiye do Ministério PUbb:o da L'rul, 

.....,... pda Comtituiç:lo Ftdcral {art 127, § :ZO) e c:orpori11Qda nos ans 22 e 1CS'JII'IIt!i ~· 

LO Coq:l ,. IW a•n/93, de 2.0 Qe !alio ele 1993, ~an. 23, § 2° Subordina: 

..,...... igtnm do MPU 10 Poder Ex«uUvo tcria.. pcrwllO, tcnW' 11111& • .utonom1~ • 

ltii'O()CII;kl'.,. reaime ltiU!rior • ~ Fc:dcnl cic 1911 . 

b) o ogmmk: iump próprio, a ICf exercido pelo pc-6prio MPU, =no exprcs~" 

de .a&~ eU pRViao e~ ~:m Lei Complememlf (li" 7S/9J) • dlpio"'' 

de biclarqlàa ~ à Medida PloYilbria - alo podeDdo por r:st.1 5eT .Ittnda 

' c) O; ~&ai di- RçUbliia Possuí. irãciativa do ~ \egl~:t.l''• 

~--propac- 10 ,.,-Lqpllltivo a ailçlo c CldiD;Io de --~i .àViç:ÔI .üiiliues· ,-l 

11. .n. 127, f li,_-dc-IOtle_ 111M:~ iMdo de r:ompctblci:t. iDduir a d:ilapbna 

~ iatcmo do MiDiltério f'Ubico dJ UDilo. an MedidJ Provil6na de tuton.a ;, 

Pn:lideme da lt.cpublica. Aliá. cm ~o à Cana Magna c • t.C- 1sl•n. o MP1 • 

UIUIIIiu. detdc t•tot/94, o .cu c:onrf'Oie iftuno próprio, deiundo de haver, desci~ crnJ 

~.o Miniaério da FUGida. 

-- _.! __ .... _,. 

~e disdpiaa cn SistenW dll' Comr.;~Je 
bun!o e de Pianc)uncn~o e de Orçamemo ..~, 
Pockr Excamvo e oda ourru fli'OY1~ 

EMI.I'(DA MODIFICA 1lV A 
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COitltillaCXIIII e u ~ oanstlladu e ~ pda l«:UUICJ CP& Coior·PC e do 

"'-""' 
TodaYia.. e C'Yidente que nlo se pode JUbonlinw o otPo de: conaolc à .

anoridlde n:sponl8"d pela ~ fintooco .... O Mlrdcrio da Fazenda nlo e o orglo 
~ pua QOIICfOlaT os psws j:Wli«"S.. em Vlsia 4e - ITIWio hiStoria. de ~ pd& 
~. pel& ~ 5nmoan. c pd& com.bi1idlde publias. E ~ que um orglo 
com ·swus .. mm !)fO':ImO do Pra!dcrK da Repubb ·KJ& o ~vd. pdo tcaiTok: da pio 
publica.~ todos osmidislenos. A SEPLAN foi. .uC 1915, o ótsJoc:camal d9 Sistema de: 
Coauolc fncen!O. funçio que c.urcia por IJIClio da 5oeMm& CCIICBI4cConarolc lJ!lcmo • SEC[N A 
putir de t915. ~. a SECIN foi trmlfcrida J11ft o Miai:M;óno da Fuend&. c Crll 1986 fci. 
eainu.. tendo ..s competenciu !lido lbsomdu pda cariO at.da SccRuria do T oouro Nacioaal. 
Este prOOIIIIO JediDiou 110 dciZloDt8 do SÍIICID& de Cõmrokt laremo. na- rdcpçiO I um plano 
hierirquic:o ia(crior e 110 *' wt ; · o ~- A ~ da fimçto conrrolc 
iJitcmo III. ôrtMa da fuadl itlo pem!lliri. tup«<l' I siluaçio, 10 pulO que - vineu1açio I 
SEPLAN. alma de lbfopr a ~ ela Rcpubtic:a • o que oc:omna com a mclu.do do orpo 
como SDm:aril dircamoate lip1a ao ~ • pcrmà:c - imcJçJo aum 0tg1o cstntqico. que 
tem a nawraa Oc orP oxw:ro/lir Pn.wihrt::Ja da RqrlllbaJ. de fll:ll)l'do com a !..CI n•S490194 c 
I prOpria COIIIIituiçlo Feder~~., 

Alêm destes ISpOCCOI bÉilÔri<:Ol, li ~ rnDC' I propria ~ éom "o 
modelo propo«<' a fuDÇio COidrOie e iDdislol:iáYd. da fi.IDÇio ~o. 1 qual inclui a 
~ ~ e I ~ da potiticu púbtica. DI. meliD& (oraa.. I ~ da 
S«mariade COOfdãlaçlo e CoatrOie das Emprera EaaiJ.. imcrida pda Mo:bda ~ .. como 
ócpo da SEPLAN. rdi:xça a tac: de .- devo-te atribuir à Prcadãlas da Rqxlbliea. uraves da 
SEPLAN. o tollb'04e e 1 awlilçlo d& aadO da poti:u e dos pa01 pllbtieo$. Nc:lu::l IC:mlOt, 

prvpo1D01 que tcj& a SEPLA.N o oqlo ecatnl do Si!lcma. &O qual fian. tubordiDida. 
IW:aat~ ' l.socm.iiF ..... do C~ ao plMO que a Sotnwiado Tesouro Nacioaal. 
emboc:a tlàáa Gepc: o SiltmiL ~a idqrar;lo ddinida pc1o comdbo c~ do 
smm. de Coaade lolemo. devcri. ~como arpo imCCJ~~~H: cia esuutunt do M"miacrio .......... 

llmXDA ~ •• 7:3:3, DZ l.H4 

DCJ:IIDa. SU&aU:lJfhA 

.............................................. • 

o tort..J.ec~ • • .~ do su~ • 
control• IntarDo Ido t""'t f~ ~ a •f.U'Vi.dade da 

t1.cal.1saçlo ~ ~ pdblico-. a Yi.Dcul.aç:lo 

do órl;lo ~ ii aatoridllde na. orpniza~ --
sala d.aa ~. de l.994. 

IIKDID& ~ •• 7:13, M 1!1!14 

Dt-.e ao inciao rv c1o art. 
_, 

·~--·~-............... :: ~::: :_:::_:_:_:_:: :::::::::::::-:::: 

tcao taa o ..nor aenticSo • a:ia~ia ~ ~ 

eatrutura aiatlaica dila controle interno excluindo oa 

Nini•Urioa 11111 tarea, d-. Alalaçóa. !:leU r i ora. e a pr6pr1& 

l'nl•idtneia d.a. ~11ca. l':liiiQa. c1evea .atar auj•itoa a 
ti.calizaç:.lo de -u. qaatoa dantro doa - criUJ:oioa, poh 
- trata cs. dtntwtrg nAAJ tm. 

Por outro lacSo, o Siat..a.. - ;art;ictll• atraVU 
dul unidaclaa de ,.ud.it:oria d.u vinculadaa, 

preM~rvancso-.. a autonoai• 
tr&~to iaon6a1co ao 
atividad••· 

-~ ....... 
.. ,. ... o dll tS94. 

_ M; ''"""' ·' • :3 
0<-..,.•> 'l.P-

Organiu~ diseipina o. Sistcmu de Controle 
Interno c de PlllleJamcniO ~ d~ Orçammco do 
Poder Exccuuvo c da outrU pt'OVIdêzK:w 

EMENDA MODu:tCATIVA 

Afr:c:R-te 1 redsçlo do .rt. ~·pua a segvirlce 

"M. 5• IDI:cgrwnaSom:tln&FcderalclcC'oallrole· 

[ • os ofSios sccoriah de eontre~le interno: 
1) dos óeBios da. Presidàlaa da ~ 
b) do;s ~erios cMa;, 
n • u UDid&dc:s -aoaais do contfote inl:emo nos esados. denomtnadas ~ 
~deConude'. 
m ·I C~doCoauolelnta'no 
~ Ucico Os miftíslerios militares mam:criio estruMU ptopriu p&n as 
atividadcs de ÇQtiQ"Q!e unemo. 6aDdo su.bordimciu normativa e tecnic:amente ao 
Sistc:IM. ele C(IIKI't)lc-lmmlo," 
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3~0)..::..> 

JmDtDA ~ •• 723, llK 1P4 

_. .... 111Gl:tia. 

1)6- ao are. 5• a IMqUinte redaçl.o1 

•Are. 5• Illteqra~ a ~ia ~ de 
eontrol•' 

I - u IUlidadea ..toria:IA de controla 
:Lnterncn 

a) &:. ~ da -.r-icllnc1a da JIIIPiibl~, 
~lYado o ca.-o do 111n1aU.Z.1o I'Qbl1ao da 
Dn1601 

b) 4H aint..Ur:La.l 

IX - u unida&aa ~ionaia do controla 
interno aoa hta!Soa, ~ Dal"''aciu 
Fadara!& de CODUolat 

IU - a co~ta-a.ral do controla 
tnt.rno•. ~ 

De acordo ~ a .. trutar& aiat6a:ic:a pcecaa.iaada 
para o coatrola Il'l'e:.rno, u uni~ de c:MSa lliDia~io ou. 
ór;to, i.DClua:Lva da ~1cSAneia da Repdllolica, .. ~ =-:J 

órqlt* ..tor:Laia, ~t:M 4a ut:l:'11tUl:'a central.. A !&ica 
..,.qlo 4is r-peito .o JIU!ia'bkio · lico da ODiao, por j .. 

dispor da a~ 
coa.Utuc::Lonal. 

~ 

APRESENTAÇÃO DE EMENOAS 

Senador MAGNO SACE.LAR 

,lEI-- -~o-----
,., 

:~o-... -

l --

SUPRIMAM-SE o .t.6" e II!U parisrlfo único. 

JUSTTFICATlVA 

"~""""": .......... 
: cot: 

01 membro~ dOI coadhos fuais slo, por dd\niçlo, de confiarlçl. dos 
ICionílla ou do& coc.aolldo.-. 

No tUO du ~estatais. o QGw:mo os eKOlhe. ~ lllll& 
~ a~bordillll' os consellw;iros fisc:ais ' SccrcQtia do Taouro Nacional, ai~ 
que i6 ~c. Q!im eocm compelir o Gow.mo • esoolbcr ~ representanteS de -"""'!'-

:Wtdida Pnwil6rla .. 7ll,·· 11 de BOYNibre M 19M. 

OrptUa e dilci1)ina os Sistanlrck: Ccatroie 
f:!lttmoe de~e de~ do 
Poder~ e <III CIIXI'&S proridàlcia. 

.EMEl'fDA MODIFICATIVA 

Di«ao~~~:.lr'.pmp.loimicoa,...._redlçio: 

·Art. r . 
~ úaico. A Praidfocit. do COitltlbo CODallriolo .O r:u:rCidl pelo Miràtto 
do~ tt. SEPLAN cora din:Ro a VIXO de~~ 

aDml. dUWili\iilfA 

-· •A&-t. III• ••••••••••••••••••••••••••~•••-•• 

c:o.J - PN~ ,que o Si•~ U C:otn:zal• 
xnurao 1JUM aa~ • - v:LacuJ.e cüret:.-nte ao ~1dente 
da AapdbUaa, ~ b4 por que .-nter a. doe 

~ Preeidente do c:ooeelllo con.uJ.t1vo~ 

~lA du ,...,.., - 25 
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MF"007~3 

0001.7 

-..:.~. SOKtnvt:ua 

- 1nc1- vu- a XII. do an.. •• a 

•Azt- ,. 

VII. - ~b&Z' o IC"''pUb&•nto & & 
avaliaçl.o cSo. p:E'OCJZ'.... .S. ~ a preatar 
int~ .abni a •i~o t'áico-f.tn.Dcaira 
doa projlltOII a &tividadou conRaa.tM doe 
~c!aUDilo. 

A nl~ia du 

~al da controla pnuuJIM. 
intoraaç:6u aobn o 
cu.aclo-U.. irlclu.i,. a DW ... i!' 

Por outro ladO~ ~a r..pcmnbili~ dN ~ 

4&1 eontrola deVei MI: pl.na, ativa, &f.t:lva, no ..ntido U dar 

• IKICi&dacl&o civil omdiOOM da ri.cal.b&Z' por MU IJE'ÓPZ'lo. 

..um. iWiWA •• 713. • 1ft4 

,_.., __ ... _.... o 1act.o ZIY .o vc. 10, oaa a --· •Uto 10o ooo oooo o o o•• o ••••••••••••~••• 0 0 

H&o h.i aaia caa:» oaitir o dir.ito l SOC:l.U.da 

civil da acaaur i~it.amata " ~ csa dacsc. relativa. 

• ut~CUÇ~o do o~to • b t!.nançaa pll:IU.eu. 11 o exercicio 
da cidadulia • a ooft~apartida do voto da ~iaaça qua a 
-~à.;lo c:onrere cOa o ~to .SO. -

sala du SH86e&, 

HP00723 

•• 000.19' 

--••••••--•ta:.-..... o ~ lbdoo ao art:. l.O, c. 

-~~~ 

•Art. l.O •••• ••••• ••• • • • • • ••••••• •••• • • • •· • • • •• 

pravU;tas neate art:iqo, o s-cr&t6rio catl.tral da controla 

Interno • o s.cratár1o do ~uro Nacional tarAo co.o 6rgAo 
C!ODIIultiYO a c:oaiado de ~ç.lo Financ.ira, da qual 

~iciparAo na qualidaâl ela ~iden:ta a secn.t.trio
Bucutivo, r&apiiC'tiv.-ata, • cuja c:c:.poe.iç.ic aar• datiJtida •• 
ato do Poder bacutivo, defttro de 60 ( ... .aMA) diu da 

ap~çlo ~!&ata X..i.• 

PrCI~, aqui, o retemo da COtdad.o de 
P:Ogr..aç:io PiJuan~ira, de t'unç.lo .W.to aaia tr~ta a 

aç&o .Uto aa.ia afativa. A ftmçio 9 
darinida8 • ~ alta biararqW.a 

Sala dali 
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L APRESEfTAÇÃO OE EMENOAS 

25 ;;'"(;;:] (' • MP 723w90:. 
_ .. •-<M···- ·-·---~-o----

Senador r-!ACNO BACELAR 
.-· -roõÊ•u. 

•Iii -- 2 o--- .ao ..;-.:.. .. • ....... ., _. ..... '.6"-

SUPR[MA-SEolftiao II. 

JUSTHICATJVA 

O art. 11. iquridlea c ani!idourneme. inclul nos "tisrer.w. _de 
p~&~~qllnentb c de orçamcmo" uma (undaçio • o lPEA - o que. por 1Ua llltl.ln:D JUnd•ca 
m1o faz pcte d& ~ dircu nen indim:& '(Dcc:n:to-Lei r.• 900169. aru. r e 3") 

POf fim. n1o bi nocalldlde de f'orm.J• ·-.cma~· de pl.n~~o e de 
~o. pois existem OrJIM e1J*1ficot. ptn. a~idar dedU fi.IDçõef. aclmmmrallvu. 

Sequer devuiam _. n\btUndU, no diploma legal que reSfl o eonuole 
intenao, disposiçOes refermta; 110 plancljllnenlo e 10 orçamc:ato. 

~ dtadoS &~positivos_ ~ ~ corpontMstu 
J)IR criar e atender priviléaiot pecuniirios. acima do •mercue pubhc:o 

-

__ .... 
supria&-- no art. 11, 1 1•, inci.aa "b• • •a•, 

a pala~a -controla• , 

A utiliaaç:&o do tara=t •CIOfttrol•• contra~ o• 
s~~ "'- Plan.j.-to • c111 ~ coa o ~ coouoltl 

c::onvU •r1n1r 

_...:~iíiozD&-~ •• 723, .. 151M 

S~i.u-a. o 6•- do art. 11. 

V.. ~ ra&6ee elo -u tunciona..neo 4a 
Mmniatraç&o :Hblie. ~ a aupupoaiç&o 4u :1:~ 4eo 
- d.1t~C.. ~- O I G•, do ~-· 11 4& KP n• 723, 
ele 1H4, - nt~ a .Uv!d.dea .que .ao p:t'(lpri- ,,.; 
st.~ .se. coatftlla · :tll.ternQ.. onde ·todo 0 .undo 

•coatzoal.a•, ~ o:ontz'ola. 

APRESENTAÇlo. OE. EMENDAS 

.------
Oçuhdo .JDS[ CARlOS SABOlll 

•·1!1- z ~-' ~-' 

Supr!Jiui-se a letra t, elo S 111 do art. 11 a o o.rt. 
13. 

JUSTIFICATIVA 

~ido a. içropri~ de. 
q\M: nlo faz pu'te da adldnistr.çlo 
900/69, ,uts. 21 • H; CF, .art. 
planeja..ntc • orçs.sn.to. 

•• incluir u.a t'uncbç.lo 
diret& (o.crato-l•i na 

37} na• sisteaas de 
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Orpniza e discipma M Sisletnn de C"onnole 
lmemo c de Planc)amento e de Orçu(cnto do 
Poder Execuavo e di. outras prov!di:naas 

EMENDA. MODfnCATIVA. 

.o.!-se. aos pcasnfol t• c 6• do an. 11 , a ~ n:d.çkl: 

'"Att. 11 
§ 1• lncc:gram os Sistemas de P!UII:}ImcrltO e de Orçsmcato do Poder Executivo d& 
u..., 
l · 01. ocpo. espec:mco. e «JJIUD UltCQI"'DlCS ela CIUUtUB ~ da ~ ck 
~. Orçlmraco e Cocidc:alçlo da~ da Rl:publica. 
II - a FUDdlçlo IDêlulo de PciJquia Ecoaõmica Apliada -IPEA. 
m - a FUI!dlçlo lmmuto Bruildru de GDosratia e EJramó:a- IBGE; 
tV - • qualídlde de iqios · :tiel:oriaii. u' w.dadot SCI«iatS de plaDqlmcmO e 
~doi~ cMa.: milirara e-OrJim. da ~da RcpJblic:a. . 
V- • ql.tidldede Cqlot ~ asumdades ck! ~o e ~o du 
=-idlda da Adi ' ' ac;Jc Pública Fcd«<l iDdiR:ta c ~ respc:ada a 
viD:ul.lçlo ao rapoetivo orJ1o da ~ F«knJ. Dina. 

§ ~- s- pcqwo cto dilpolto ao 12"' data Loi. os 0q1os ~ dot SC.:ema 
de . c ~ n::aliDrlo ou iãblidiarlo, .urava dOI ~ 
própnoa. o _ o c &Yitilçlo doa p11Doa. pmanmu e ~ de GcMn:lo. 
como pele do priXCIIO de MliiÇio di pio de RICUnOI' ~ na ro.- a 11:1' 
Tql r 'r pdo Poda' Exocutivo. 

, ,JUSliP'ICAÇÃO 

_ A ro~ original ckn pa:tgrúos om c:rnendacktJ aplicit&. como tme;mrtes dos 
515t:emu de l"luqamCnto. u Sont.ariu de ~JmCaU~ e A.VIIiaçio e de Clr;lmmlo fcdcnl di 
SEPLAN. bem oomo o IPEA D«u. de fota. ao cawn:o. o' dtimiUI orglos uttegnllld da ntrututa 
da SEPLAN. especialmenle a Secrttarit de Autmtos lar.tnllcioolis. e o IBGE E da lutOria e da 
~ desses efBID$ 1meprem o ~ de plaoepmenco c o• ·..;ao. o que eage 
1ef.:sca daçiodo UUSO pm;a que 'ICjam ~- Qlwllo ao IBGE. é~ impOrtdc lea:tnr 
que aea mi:aio ~ e a de pl'OIIII.1YU a paquiu. prc:duçlo. malisc c dillllo de ~ 
e eltUdos. eu~.· -.m ira de ~ • ~ eoiiL m PfOSfmDU c ~ de 
cSoml ol-.o" · IIICio!lll • Ou· seja. vottadol para o ~ de p~ ga•a •1 

Rcbtivammteao inciJo LV.~ cono;lO redacional mdbor.~.'l. nomenctuura dot 
~ÓfBIOS-

Saia da Scmes. 

APRESENTAÇ!o DE EMENDAS 

_,:m-:· l!_,_ __ 41 ·- 9!_, ,_..__ 

os oarqos d~ carreira Finanças • controle intec;rUI. 
a e•'t.r'Utura de r.=ao• huaanoa do Siae ... de Can'C.Z'ole InUrno 
do i'Odar :txaeueivo, 01jo o axareic:io aarf. definido por ato do 
Ministro de Eat.ado da Fazand.a. 

Su<;arimoa a aupre••lo daata artiqo, po:r •• tratar 
de mat6ria. d.ll. axeluaiva eol!lpatenc:ia da sacrataria d.e Adainia• 
traçao Fad.aral • SAF. 

\--

Medida~ a• "l'2l. de 11 de~ ck I,._ 

DI-lo lO art. 12 ·~fOiilçllo' 

Organiza e discipina os Sistemu de C~ 
lDU:mo e de ~amcato e de ()rçammo do 
Poder Exel:uliYO cdi.ouns ~. 

~Art. l2. Otcarp daC.mira~e'Coaaole inl:epam.aatru~made ~ 
~ do sa.-. (ÀXDQk balno do ~ EacuâYo. QIJO I!I:XU'Cicio ... 
dofilido por 110 do Mãàcro de E:udo-C1dic da SEPLAN. obldllr::idos e& 

~ bldol cem l.-110 di:tpolto 110 an:. 7". iDciso JV dali. Lei.• 

Ea via ckl oum. caa.da por DOI oincida. ~ a 5«Rurii Fednf dr: 
eo.nM t SEPLAN ........ lriuit 10 MiDilao de Ellado-Cbde deite Cqlo a~ !1111 

definir o etetado dos OI:UpG!tes de CU]I.OS da Carreri. de fiaançu e C ontrok- C Qri1Udo. o e-o;etcldo 
deve $U' condicionado a q1W\Utarivos a stmJl ti:udo$.· em Qda orgio dQ Sistema. de ac:ordo com u 
normas de6nidU peio Conselho Comultlvo de Controle lmCiliQ. a quem incumbe promover a 
tntqpçio doJ mesmos e aniru1ar u aç6es SISlemias.. 

111DIDA ~ •• 723, m: 1994 

a):mA. WllfUilfA 

01-- ao are. 12 a IM9Uiftte radaç.io: 

- •.art:. 1.2. o. eaz'90& da ca=a.tra Pin~ 
• c:on.~la i.ntegraa a -~tura da ~ 
~~- '*' su~ de controla Intarno do Pode:r 
mc.cutivo, cujo exen::1c:io -n dat:i.nido por ato 
do s.c:r.tar1o c.ntral M controla ~. • 

CO. a .utonollia prec:oaizada. para o 
de conerola Itl.tarno, o exere:1c:::io ao 
c&.n11i.ra clava ..r dat:ln14o por &tc:l da 
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APRESENTAÇÃO 1lE. EMeNDAS 

------··------~--·---· 

:,.-====S~e~n;•:':':'::":C:H~O~B:•:t:E:~:·:,.::;;:~ .. ;,==:;;::==:;==--'-' -~-õã_·;;--_· 
,GJ -- •o·- .so - ...... -·o ~--

SUI'IUMA-SE o artia<J I J 

.JUSTIFICATIVA 

Aslim eomo ~e faz nceeuíria 1 supresslo do an. 11. que injuridiea e 
~e ii!Ciui DOS sUtcmu de pbncj~o c de Grçamenlo. o IPEA 
(F\I:Idlçlo) ~emente bi qut se ~ o artiF 13. Yel que nio podem 
i1apW ~ .uninimaávu quaiscpcr ICI'Viclora de ua. mcstt11 Fundaçlo. 

-

MEDIDA PROVISÓRIA N' 723, DE 1994 

Organwll ~os Sict- do COnCrale lnl- o 
de~ e DI'~ do PocW E...:ubWo ~ 
OUirll$~. 

EMENDA ADITIVA 

·Art. 13. Fiellm ~ mn c.t!i'O$ ~ 
c.mwta de FIMIJÇII$ e Contn* ose.,-gos dlJ5 ~ fUnc:lonas 
de Auditor. eont.dOr e Tilkftco dli ~. mtegranttts de 
Plano dlt Oessi'ktçlo de C1rQo& o1 que se telrMt a Lot ~ S. 645, de 
10 de dezembro cJtt 1970, o:uP«ffS por .NMdOt'ets Q!Jit, em 23 cJtt 
dlt:emt;w dll 1g(JS, ~ kli«<IS no MmtsténO da F~ 
~os .reitos desta~ «<S ~ que 
~dat·~-~MJ ~ .• 

A preunte emenda Wm o~ de aperfeiÇOII' o texto dli 
u.didli PfOYisótia sob ediM • cler trmtnento ~ • sRuiii;IO â 
~que,~- nlofotam ~nt;oportl.lnldM» dli a.ç:lo 
~ catp. de .-n.lieta Ot FitwnçM; e Cor*ole • de T6cnie0 de F"~ e 
Comi~ pila~ rf' 2.34&. dll23. julho clll 1i57. 

Com· .reito, o r.r.ida Dtcrelo-lei. ""' seu .ngo ~
CIOI'Idic:Kinau a~ 1101 novoa ~ • que os MI'ViOoreS, ~ou 

-não do Grupo de A!Mdacles Especificas de Controle Interno. se encontrassem 
lotado5 .. em 23 de dezemt:lro de 1986, n<!l Secretana óO Tesouro N,!lelonal • STN 
ou nos orgios satonou ou eQUIValentes ele Controle Interno 

Como con:seqUênc~a. 1ndependentemente de f~ 
te:"!~ rmu~-adeq~ 3s funções de contn:~le. serv•_dOtes de outros orgt.os, pelo 
s1mp1es fato de. na. data estabeleodã.- estarem em exererco em órgaos se~tona~S 
~~!antM de controle ~ntemo OO!Lver.»m o &nQIJadramento proviStO no 

p~nS grúpos, ~ios por aud•lorês. ~s e·féaileos 
ete·'êiiit:a&LfLdade, não foram C';C!!'15Lderados -pele d1Plcma legal e•por tal razac 
e:tduldos: 

.a). aQI,!I!!~ Q1!8:. com forrnação espeoalLZada. embora 
_e~ atLVLdades ralaconadas com cõni:ib•hdade, 
frnanças 1!11 ~ no -Mrn1sténo GIL Fuenca. nAO so 
encarnravam lctadC:s na Secrecana do Tesouro Naoona( 

b) -os que, em razio me5m0 de notóna espeoa\LZaçio & 

exoe1tne1a oe seus servrçcs. estJveuern. por 1$&0 mesmo. 
cedidos a outros 6rgios onde r:vestavam assessona 
JUstamenlft em assuntos relacionados com ftna'1çu • 

"""""'"'temo 
E Ntl s.w.çlo do m,ust~Ça com S8Nidora ele alta 

rp.,.nç;lo • deMmpenho O?r'llpi'OVAdo na lira de hnanç;u e corrtro1e que a 
etMI'Ida.. lfiiPII'ada no cnoMO constrtuoonat da ISOI'ICin'lla pratende ~. 
(:10(1'9ndotmaa.cu..~ ~~ j)CIIII.Itl ~óO ~. 

Acoaiu ~ •lt.-.;10 ~ .i. ~ t.mt:.n oS 
-" OOPil :~O ... ~OOOOdos., por for;a ciD que cksp6e O art 40, § .. da~ 
F-. 

do 1994 

~ RUBEM MEDINA 

Medida l'nMiéria a• 7l3. ft lide 110\1_._ d~ 1994. 

OrpniD. e díscipin& os Sistenw de Coatrole 
Iol:emo e de f'Wle:j.unento e de 0rçamemo do 
Poder Exa::utivo e di outtu provLdCuc:w 

~~Me. 10 titulo rv. Capitulo 1. o squm~e pll'i:arú'o 

"Art. . O aadcio dos scrvidon:. • que se~ os m. 12 e tl dãi'.-se-i na 
ewfws ':de du IJl'ibuiç6ea doi CUJOS respo::tivos. • 

....... _ 
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...... ...,....... 
Incl.ua-- no 'titulo XV, oncW c:ouJ:Ier, o ~ 

artigo:. 
·Art •• 6 

mxtançaa eetabeleci~ neeta x.dida Provi~ria, o. 6z91o. 
.xiatenteil e oa -rvidoraa à aQ& cliapo~~içio eon8a%'YU&o auaa 

re.pe;ctiv- co~ttneiaa • aantarl.o - atuaia pn.rroqativaa • 
raspon.-.bllid.adu • • 

a. provicMncta " in~!lp.I!Ãv.l, pu'& -tu:r 
norql., a1Ada q~a 

_........,. 
Iaclua-.. DO '1'itu.lo IV, onde co~. o ..,..u.nt. 

1t v.zat6rta a aituac;:6o a qua .. uo ~t1doe 

<M; ..rviclore. do CC~ntJ:Qla IntarDO. r.la aaturau. • aau 

:E~. blp6e-M toaar com r.termc carni%& da 

c:ontrola I:XtUDO, por u.a ~tao ã 

Incluir no '1'1tul.:> v, U!.Ull - Dt..po.~ 

oa:aill • '%'J:uattóri-, onde ~, o ..,uiftte artivot 

o su.~ -.cional da AUditoria, 
~tant. da ext..1fti;;Ao do DWIN a aubo~n.c~Õ .o ~io 
z:x.cuttvo do Min~io da sawse, rica iDcoqoorado & 

:secr.taria ~al da om.trala, co-. todo o ~ Mle lotado 

a raapectivo. acervo, ~ !~ira. • -te:' i&!.. • 

c:oe a utinçAo do IJQDa, p.1.: te"i n• a.,at;n, 
inatitutu-- · o :11at.u Nacional de Auclicorta - su., jA 
1Dt.grada - irlcl~a1v. -u ~ - à Ada1niatraçlo Dinta, 

subordinado ao s.cr.Udo Euc:ut.ivo .do .IUnl•tlh'io da ~-

o Siataa ã contzola Interno elo Poder 

b:8ca.tivo ..,. - •tnJtur• dnica, para qa. -1• m:aUva • 
at1c1mlte a t1acalia.açAG da ~ pdbltca. 

Mlldiàa 'Prcrnfiria~71l.d.llde-__._ •1"'-

0rpàza li-diKiplia:a IX Si.-. d. 
c:o.nlo :r.cno • di-P-.j..-, • 
·~dolock~. 
clt.Odl'll~ 

EMENDA N:ODIFICA'IlVA 

Df:-ec: 80 lrtiao 16 & IOfPiiiD ftldlçlo: 

Att. 16. O s-.drio IWinl• eo.oh ..t....-.do pelo Pn.P._ di. 
bpáblic:a.,....--wo dr] (llt.)-. ~ llpr'lmÇIGdD --parlllliaria 
tbiohb.dwDII!bro. do s..-F«~~n~. pwmitidr. -~ .. 

Ener. aa !unçõe• -i• nobraa &tribuictaa: ;zao novo 
Si•taaa, daatacaa-se a &vali.sçio 4;za. g-aat.tio, do daaa~nho 4os 

4iiig"anta., o controla de qu;zali4o.4a cio. aarviçoa pra•t&d.os • 

11o qrau de a&ti•façio 4a popuiaçA -
Parcela consi l ~· racuraoa t.r:srwtari4oa 

pal;za uniio &a uniliao1es !ada~·cL • c:ipioa sa d-tima 
Proo;:t'Uia da SaUda, ~~nani~ ti. c:onaut.arOilClo c:o.a da 

r•aporwabllidada precípua da :!atado. A autonoaia 
!ortalaci.anto da órq.to incuabio:la <la ti.e..Lizaçta ., a:.:arcicio 

dellaa tunçto do Podar Plnllico, coa -u pe8aoal -peciali:r:aclo, 

do .S. relevante in~ pllblica a - i~ aol:lratuda -
ra:do da crtmica .ac-••:r: de rec:uraoa; l!iaP'tft,i~ia para a U.a, 
<tu a.ceaaidada• pre.enta. por qua paaaa a -iar parte da 
populaç&o a pala biat6r1co â &Mvioa; a daaparclicioa que H.o 

da aplo conbact.anto pllblico. 

Maia, a intaqr.çto do SJCA Sbta.a 13. Controla 
Interno • cSa toda cocv.ni6Dc:ia a4ain1atrativa, ~ica, aoci&l 

• politica. 
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i~ P'iea o Pode ~ IDariadó • tnllda..- o C11F diJ s.a.t6rie 
FedlnldrCoaroleDAS•l01.6-Cifli!Ddll-=r.~'" 

JUSTIJICATIVk 

1t. IAII .- ..-. .. :lJ .. ..,....... .. ut2, • ,._._.- nr ... 
Ala, a~~~ .... aW ....... ,.... p. sa.- •• c.rw 

~llleP .... ~III._...., ............ c.llr .. IIWa, 
........ .._....... .. J'alllpldll ........ r- aWM ~ 
....... ~,_. .............. c.p ........ ..... .... a.-,.._._ .................. ._ ...... 
-~ 
Db:e..tlplf .. dlalaiM,.•-......,. .... e: 

.,.......,.~ IAII~ ..... :..·~·~ 

.. OaW ... G...a ......... <--Q• .. :s.ne.tl C.u.l .. c-uw 
-----11).'-c.- ..... .,...a. .. -e~c ....... (Fie--.) 

o ......... lAl .. o.dll..-..o.nl. ..... ,.. ..... - ~ 
~ ............ arp c-. ....... 1 (••>-.,.... 
Apn• P.._,E:r...W. ,_.. •tst. kpl ........ ~~ 
.. ""--•• c..tnh ••P*S pülkn. . . 

~, .... _...._,,r .... ~,...tajadlk.-a ... 
_.... • tat. U M..&à PnYiMria III• - mfp ,_. tr'IIH ._ 
GARANnAS •• titàlr •• "*'~' •• 5«nürie , ...... c.-.. 

Czi..- • QI'P •• ~ ~ ••- __.. .. c__. •• .._ 
P'ltrkn - ... " ..... ,_. ... - 'ride ... lka 1M ,nww ... .... III:. -....... lltrihir - ~ c...,. • ~ 
~·e.n.,~pfrat.r.n........_c....W.s,•
tdlllk,•.._.,.~ 

'\tt'dids l"r"oWóri& a• 723. de ti de aovdlbro de 179-4. 

~e discipina os SistemU de Coaade 
lmemo c de Plaaejunemo e de Orçanemo do 
Poder Executivo c <11 outru P"JVJdêocw. 

EMENDA MODIFICATlVA 

DMe. &O utigo 16,,_ a seguinte rcdaçio 

·.~ t6. O Scemirio Fcden.l de ContrOle ten Jnll'MWo de deis anos. renovãvd !IID 

\rica vez, e sen IIQ(Mado pdo Pmidem:e da Republica apo:1 aprovaçlo do stiUI nome 
pd& lllliorW. &b!oluta do,: membro$ do Scudo Fcdenl. 
§ 1•. A delàtuiçlo do Secrewio Fod«J! de'Comrole ocorm-a medilme ~ do 
Pnsideote d& Repldicr. subrncóda ii aprov.çio, pelo vor:o secreto. da &nalOflll abtohtta 
dot IDCIIIIJroç do SaJIIdo fodcnl. 
§ '2". Os ti1111.L.a das utUibde:J scorilis a que :~e refere o m . .r, inciso IV. $CdO 
IIOII*dos !*o .Preideme da R.epública. escolbidos ~ lista tripliee el*nd& pelo 
So::n:rário Foderzl de Coaaole e mcaminl-.da pelo Ministro de E~ da 
SEPLAN" 

rusrmcACÃO 
A &rn de qgc te .,....e 10 átu1ar da Sea1:t1n1. Ftdo!:rll de Comrole., ~ 

!ck:ID pena o o:acicio cSo cargo. skl III!Celllilriu ail condiçQel- esrabdHlade. 1KOÇio e raplldo 
poilóco. Sendo órp) IIIUiple da atrurun. de mo 10 ~ da RepUbticL o KU 
titular deve ta da ~ date. E necellirio, IXICilUdo. ~ tt.:1111a pnnli:u pa o c:anjgjo do 
eqo, Dlo podeodo ICI' lf'atldo a qgalquiw tci!IPD. A priDcipll prmta .Ml matenali:za 1U1J1 maDdaUl 
lixo.. ma o rapaido potiljco paoa que: llUe dr: lbni-.IUtÕaoala .M: coctSOiidan pd& aprovaçlo dr: JCU 
,..., ,.., s-lo Ftdnl No tocalft aoJ ór!;IM le'tOrilis de o:dnlle IDh:mO. ~ pela 
cc..&a ora~ o probkma.alUMaac emtau de_. o litlllar do OrJIO toMorial. ~ 
pelo Milãtro 4a para que dcvua coatmlar. o que o ooloca- SllUIÇio de ~ IUIO 
bierirquiea ~ ~- ADipJar maior uoaona a ace ·~. que xrá ideado 
pdD Milliltro à SEPt.AN e ~ pdo ~ da Rc::publica C. ponmto. tambem 
~ ~....,..... aef'dcil. da .. acu.ç~o. 

s.Jada~l4/~/~ JIJ)..~ 
rJv'! 10\É. voi:l.lllir..\ 11 'Y!-0. ""'"" -:.>"" 

'~ ..• ' 
DD.z:ta ~ •• 72S, tiS 199-' 

aDia SiJWU:::tUUü Z .ID:rftn 

oa- .ao art:.. l6 a aquiat:a r~9io= 

•Art. l&. o s.c:r.ttrio c.ntral de 
contrcla ltJ.ternO .. n. inrücado s-lo PrUidenta 
da bp!ll:llic:a, ~ .-u no- ..r aprovado 
pela .. 1oria U.Oluta do. ~ cSo sanado 
~1. para ~to IIII 2 (doU) anoa, 
pertit14a uaa úniCa .racon4Uçlo. 

1 1• o sac:eeurio c.ntr&l. de controla 
:tnurno .elo podar'- .. r ~'t1tu1do, por 
lJliciativa dO Praaidante 4a República ou de 
qcal.quar. b&Dc.da ou qrupo parl.-nta:r do senado 
Federal, s-lo voto da .. ioria at.aluta do-. 
..-brot1 do Senado hleleral, 

1 2• o sacrat.*rio r..-raí de ccmtrol• a o 
~t.t:rio do or.aouro Haeion&l .ar6a doui~ 
~lo sacraurio Cal'ltral da contrcla Interno, 
d&poia da a&batin.WO. ~lo :1&1\&cSo Pederal.. • 

Trata-- 4a contarii- autonoaia a .. tab111dada 

- dir!q.ntea do sateu, a axa.plo do que :1' ocor"n~ c:cn~ o 
JliniaUrio Pl.lblico. 84 co-~naa.b1lida4a entra o. l'Oclarea 

~YD a LeqialatiYOo _.1. c!ura.çf.o do 

._~O para IIJIUla& --. --""I~~ -·· 

O~ e diSCipina 0$ Sistemu de Con[roh: 
ln[erno e de Planqamemo ~de Orçamcnlo cio 
~~ E.xecuuvo e d.l. OUtraS pro...winew; 

EMENDA MODIFICA TIVA 

t*-se.. ao .n 17. a segwme ~o 

~.-\n. 17 O, cligoS em. comüslo no imbito do SiS~:cma de Controle lmcrno e de»:· 
S"atem~S de Planq&memo e ~ $Cdo prov1dos.. prefcrcncillmca(e. por 
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O(li.Jpam:~ aos CUlJQs pci'T!WieiB~ ~ dos an1go"s 12 e 13. devmdo as 
~de dJnçlo e çbefia ser preenchadu.. emcanuer privuivo. por este$ 2I'Vidom; 

Parisn{o único Par~ ~»o fins do "caput" oonsidcra:itHc afiO$ cm comisslo os e1f80S 
de c!im;io e u r o supenora dos do!:~. nveis lacruqwcos nws elevados da. 
cmuturl. orsamzacioaa1 dos OfJios de e:maura esp«<fica ou COft1lll irltq:ralka do 
Sistema.. 

JUSTIFICACÁO 

A rcdlçlo ongirml. do an:, 17 ~ a.~ pwa o eun:K:io ck Cli'aVi de 
COitfi:m;a. 110 Umn&. por pcte das amuu tnte;nm:s do "ádo de g$10" c-omudo. e no«)ric. o 
fato de cp: tal-~· l't:Sllta inoeua. ~ ter buJçada lônnula que assegure de m&lleid. 
l'lllis maz a. pro5ui~ 'ie;ie dos C1tJ0S de~- O PL n• 4 407194. do Poder E.uçurivo. 
uualrnMe cm tf'lnlltal;io ns Cllnua dos Deputados. e a [.el n• S 911194 indiçam o amiMo· e 
noceuerio di:6M. como C1t!J0S de !Me ~. apenu os .:1~ dois navm llicnrquicos 
5UJ)I:riore&, a. fim de que os dcmlis ,qam c::u:rdcSos. em Cltl.lcr exduJivo. por pro6sJionais 11c 
curma. E eom o Qb1eãvo de siscmlllizar e inlegrv o texto da MP a tais~ e ~ 
que pcopcmos • pracaae c:meada. • 

~te-M .-o •capu.t• 4o art. 11 a ezprM&.to 
•s.cr.t6rio c.ntral de con.uola Interno•. 

'rrat.a-.a de acs.qu.u- a nK!aqlo ao conjW'Ito â 
........ ~..a~. 

APRESENTAÇÃO DI;_ EMENDAS 

! . ...---
____ z-· _:s~·--

Nanhua proea•ao, d~to ou inforJI&Çio podut ..r 
.oneqado mo• inteqrantes da e&rr•i:r:a Finançaa • C:ontrol•, no 
ex•rc.1eio da• atribuiço5e:• inerent•• ~. atividades da Aw1ito:r:ia 
• l"iaeaJ.i.zaç.lo, sob ~· d• responsabilidad• adainist:r:.tiva. 

JOS'I'IFICA'I'IVA 

A sxpresst.o "Avaliaçlo ela GeSC.J:o• viu -a&CJU:r:&r u. 
C'Ofttrol• preventivo • ~ta. doa qaata- pOblicoa, a carqo 
claqUal- Orql.os que ã~ a~ proJraalticaa. 

~. a :fiK&l.inçlo ••ti cã1cac1a.- dua• &ç6e& 
~•icaa, ••ndo u.a corretiva • & outra repre••iva, Ultl&a 
tUIIdaaeDtac.t&• no• reqiatro• das &~ proqr..aci&a. 

\-

~-1'1 . ...,.. '1 

APR~SENTAÇÃO _OE EM~ 

..... 

SUpriaaa-•• 11. letra t!, do S 1Q do art. 11 e o art. 

"· 
JUS'I'I!'ICATIVA 

Devido a !Jipropriedaà d• •• incluir ._.. tunc:laçao 
que nao t'a& parte da ad:llint.traçlo cUret.a (o.<:reto-l•i nll 
900/69, arta. z• • J•: a, ut. ~?) noc stateaa• d• 
planajuanto • orça.ento. 

>/ 

•Art. 20. A ~taria c.stral 4a 
COII.trola Int&rtlo -~lec.ri, .. requla.nto, 
a f(tra& ~la qual qUJ,quar cidadi.O ~ ..r 

- ÜlfoEUido ~ a. daciiH oticiat. do c;ov.mo 
P~al n~la'tivo. • ~ orç..nt4Z'.1a, 
--.r~i- •• •i~ patr~nial c!&·11nUo·· 

eoa a autoaoaia da quê pod&ri dispor o siet.aa 
de cont:rol• Ifttento, ~ a .eu próprio corpo t*::aico 
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operacionalizar u Mlbar.. 
to:J,u .. inf~ de 

ifttes: .... - et:Ldadloll. 

41vul.çrar apl..-nt. 
I .. ~.,.,,.. .• ""'-ir& ... 

~-. 

!VIedicb rr.rilána a• 7D, de lide--~ de 1.,._ 

EMENDA. MODIIICATIVA. 

DMe. ao art 22. a ,...mu, rcd8ç:lo: 

~ An. 22: Os c:adidltol p; r ...-. ap:ovadoJ em ~ pÍll)iCOS pW& 
plOYimao dolo CII'JOI de tp~lnWil 01 art. 12 e lJ fado jua. dunrtte o ~de 
~- • titulo de IUXilio DD~Dc:Gro •• até so % loitct!D por adO) da 
rauarnç:1o do cqo a que eiiM:nm ~. CCIIIf'onDe dd'DI:So em _ .. 

Por uma làlbl ~ de- ndaçlo.. foi -.,..da pela nldlçlo orip.l do anilO a 
IUXiio r..airo .-a - Qlldidcl a <*1M ._ emt:ira dr: r~ e Coatralo e 
~ e ~. dliaado de • ._..,. os E:lpKillilta • Politica Plíbiical. 
TiclliiD do . c do lPEA. Como IDidida de doaoaiL ~ atak:f CM ~leio. 
doi for-. aplicitl. & aadol 01 Cll'p que ....... I OlliUtlft do RCUtfiOI' llumlaOS doi ~ _,. ..... 

Em.....SO~-~qut:o'vabrdoaiXHio.;adc PIO%da~ 
do arJO. ~- ..... o ~ ....-ao ji fRYÍIIO 'lO Prnjelo de L& ri' 4.407t'94, de 
...n.doPodlr&.:utivoc....._-.~•Ctm.adoiDepuadoChicoV ...... 

..,....,_ 24/n/v- . , ({})j]) 

~~--

_,. SUWIIIW%4 

01-.. ao azt, 25 a ~ r.daq~OI 

•Art;. 25.. O POde:!:' 81mCUti'I'O •na••1 nb•ri 
ao co~ Mad.cmal,· DO praso ã uo (CULto • 
vinte) diu, projeto 4e ~i d1.pond0 .obra a 
~1& •• -trutur• • o ~~'tO doe 
6~ ~t:M 4o She.a& . Iiii. c:onuoltl 
Il!.tu"nO ... ~ .obre .. at:r~ de MUa 
t1tul.~ • .S...ia lnt.jp:.nt:M •• 

o uamato • tio rel....U para o P~ qua H 
conddara ....ncial & diacadlo do projeto de lei IIObre a 

cSo Si•~• ~ t:a.o 

JIZDIDI. JW)"**IA •• 723, ~ 1194 

-. WlliOtxf& 

SUbat1tua-.., no ~o mü.co elo azoe. 21, a 
~o 'Poder :E:dCQt:Lvo• por •--=retar:La C:Utn.l de 

Controla~.· 

· prpua c dilc:iPM 01 Sinlm ae Caatmk 
~emocdeP · oedco.;-odo 
Poder Exoculivo • d&cuuu ~ 

EMJ:M)A. MODIIICA. nv A 

[)l..se. ao ut. 26. a !CpiÕKe ~: 

".\n, 26. Fiam tri!ISfcriclol ))Ira & s.:r..il. de ~ • 
c~ os ClrJ05 cm CQIIIddo do Grupo DAS cu Ft.çaes Onrilbda -FG 
da eJUUtUr& !*klo lia. lliiiiS SemDriu do c ... ....,.. - Cldl .Millilúrio 
Civil. 
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§ ]• f"JC& o Poder ExocutrY0 autoriada, 110 pr.- de 120 clilll, I ~. 
mrdillltc: ai~ 4e ~e · -....o di......_ a. 
earJOS em CODiddo cSo srupo DAS • u F~ ~ • fO cm.... ., 
imbiEo do Siii=M de Coaude .kllno. _ _ 
§ r. _Até· a - iriiiii8Çio • Cll1llll' clllailiw. • .... do 1rt. 2S. b o 
Ministério da F:ZIIIIda illalmbido de ~ o .. ftCIIIIillrio t ilatlllçlo e 
~Mmllco;io da_Ddlpcias.,.._. deCCdrak • 

Em viJra .de OUlnl ..... por Q olncidL ~ I .scr..il Ftdai di: 
Coutrdc a SEPI..Alll. ~· trlftiRn' acuóqioosarp •CIIIIIIIilllo*-~ lllOrila.. a 
lia! de &lllllnr' 1 ~ du aSETs. &I ] ....... _,...,., lllibuit ... I......, 
ddiniriva da DdcpaB ~ de Coatn*. ao Milile*io • ~ qui jt ~ OCIIII M 
~~doT-o N**-l.atlnádeolncw~------~ -

~~··7:a:a;r.1tM 

-.Wft1V1IG 

DI- ao '"<:aplt• do art. :16 a HgU1nta ~: 

•Art. 26. Pic.a tn.naferidoll para a 
~ia c.ntzal. a Cla~~Uola :rnt.arDct 011 
~ - COil1..a.o do 9%QPO DU e .. fm11;10M 
vratiftc:.dalr-PG da wtucw:a ozvutaaalonal. 4U 
at:aaia hc~ZeC&Z'iu de CCIDtl:ole :tat:eao cto. 
JlinUt.HiAM ci.U, .... GOMo .. 4z9lal, -
atribGi~ IM[UJ.ftlMI.tM &. IU.n1.et:Uto. 
m.uur-. 4U .. laQ&M Jt~Etar~ a da 
~icllncU ela ~l1ca.• 

co• o ~icion...nto propoato pa:a o ss..~ 

ele controla Interno, a. e~ • u runç:.e.. dli ~ o. -• 
6rg6oa 1nterJrantA:& ~ ticar l diapoe~ ela s.c:nocuia 

<:ontral, 

0004?" 

~~llf''1D.*li* ....... *!"'-

Otpaiza e dill:ipic. os Sil&cma da Comrole 
IDtlno e de Pllaqlmealo e de an;..ao do 
PodlrEBaaiwiii~GI8U~ 

DI-.., an. '1:1, •CIPUE" • ICipialc ~: 

"Ar!:. 27 F"IC88 u..rerida do Mmiaerio ~ tueDCL~ "M.I. a ~ Ge 

~. ~eCoonlcalçiD a Sa:manaC~ de Controle. e alttml. 
• .. ~ pll1l s.:ra.v. hdcnldc ColltJ"Ol(! • 

rosTil'ICACÀO 

Eal Yillll de CIUir.l -a por nbs ~ viftculando a Sccmzril FedeR! de 
Controle à SEI'l.AN, ....._.._.a f-..;lo do 111. 17, ~a trlnSfaina& do Of1io .... 
s.a..il.hlllnl di C~ 1111aw. pnM1b. delteDO'Vmlbro de 1992.. peta lei n•&.C90192. como 
~ da_--.do MiaiiMrio da Fa.ia. saa ~ 1tr cbepdo a emrv em funao~ 

- --~·~~ ..... ~ ..... EJIIIDS:IU. 

01-M • art. 27 • ... ~t011 a uquinte -· 

'Procura-M adequar a rKaçio ls .oc!it1eaç611a 

propoatu. oa 6rg-6011o c1oo sata.a ._ 4a -~· do 

Jliniat.lrio da Fu:-.nd&. EY1 ta-.~ por 

IJE'Olit'eraçio de ~ - c:oaiaaAo, 
Prov:La6r1a, co• conai4er.6..,.1 a.-nto 

outro t.do~ a 
pala a.d14a 

ro d11 1994. 
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__ ..,. 
Supd.aa- o art. 21. 

JUftU'I~ 
coa r-trutur~o p~ta, eatt.r:l.a a 

s-eretaria eantral ~ controla :Int.arno, co.o 6rqio lntecJl'anU 
da J?raai46ncia da ~Wpllblica, r 

havendo 1& leq:islaç.lo aapeeU'ica. 

APRESENTAÇÃO OE EMENOAS 

JUSTIFICATIVA 

-.-.. ---

Jl a J2 e seus 

M .-presas pObl.iCIIa au.jaiua~- ao req~ jur1d.ieo 
pr6prio 4U .apre... privaci&S ccr, .rt. 173, S 1fl) • A 
o:t'!Janizaçlo a o :fUI'IC:io~nto ~ aãiniatraçlio 4 da 
eo.pe.tanc:ia privativa do Praaidanta da a.pQbliea ( CF, are. 
84, VIl. A inc:l~ao. coa allta n.ival cHI lâta_~to, - lai Ol.l 
- -.d-1&1 proviaoria, alb da i.N:onstituc:ioMl, dit'icultar6. __ 
illltanu~6ea que aa tiz~ ~ia& na aãinistraç.lo. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

.---------uep. Cesat Soo.aza · 

Nenhua proc::aaa~;~, doeuJMnto ou 1n:E'ot11aç&o poc!er.f. .-r 
soneqado aoa inteqrmntaa d& c:.naira Fihanças · • Controla, no 
~1c:i0 d&S .a.trilNiçO.. inar.ntaa la atividàdaa c!e A.Qditoria 
a Fiac:alizaçlo,. sob pt~na da raapon..abili~CS. adain:l.atrativa. 

JUS'I'IFICATIV1t. 

A axpraaa.lio ":'Avalt.ç.lo da C..atao• viaa &aa..;urar Ulll. 
controlA preventivo • ~nen.ta dqa qa•tos p1ll:llieoa, a car<Jo 
~elea orqlc. que ~- aço. proqraat.ticaa • ., 

Enquanto, a ti:aealbaçlo uta calcada - dua• açO. 
W.ic:aa, ••ndo u.a corretiva· a a outra rapraaaiva, aabas 
fUIICkMntaUa noa r'a9'i.atroa 4aa ac;:~ proqr ... .u., 

I 

:..:;.. 

supri---, ,_ .!.Dei- do •eq,qt• Doa 

~~o- do art. 21, & pal.avra '"Coatl:'ola• da. eç~ 

~ia de c:oo~o • controle daa I:IIPra*U •tataia•, 
·~10 - t:ocn::dlw •q4o • controle das ~ D.tatai.a• e 
•coa..lbo de ~ e c:or.trole•. 

JWnn~. 

11. iaxclua.l.o .:» te:.o •cantJ:'Qle• - jutit~ca • 
rulo 4& Ci:it.p.tarict. pr6prU 4o Si• 

• 

....... 1994 • 

llm.Itll. ~ •• 72:1, DS l.H4 

art. 3l.. 

"""""'"'""' 
,: Sldanç& 6,; ~~ é ~ti,.i caia - clUaiS 

.i\111 -feno .. -propo.-c-, para çara""CCIIrhar & reapcmaeilidad& 

pncipaa pilo~ no bbito da traç:lo hdanl. 
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--""' 
supri .. _. do •capu.t• do are. 11. "- ~ ~ua 

~qra:f~ a ~avra •cont:rol•• · 

SUpri--- a palavra •cotltrc.la• do art-~33, qu. 

46 nova racsaçto • ui n• a • .UO, ~ lt 4e nov..tll:a de ltt2, 

ineiaoa II a X, cSa ut. 4• a alineU •a•, •1• • •o• do inc:i-.o 

u do U"t- lt. 

APRESENTACÁO DE EMENDAS 

Oaou'tadc _JCSE CARLOS S1180IA 

•X ......,._ ~ _._ 3 _.,..._ !i 

Suprimir o an. 33. 

JUS'l'IFI~ATIVA 

Esta mat6ria dependa da lei coapl-antar 
r~lUIC!ntadora dos :a.rts. 43 • 1·74 da Con.t.ituiç.lo Federal, 
al6m de prcp.iciar a duplicidade de. atividad .. eH: 6rq!oa, por 
ax~lo, os astudoa a ptoaqui-• a6eio-..eonôaicoa, hoje a c:arqo 
do IT.Iatituto_ de haquiaaa Eeon6aieaa Aplicada& IPEA • 
Instituto Brasileiro dA Geoqrat'i4 a Estat1stiea - IBGI!!. 

·-
\ c:...... "'· ~l .. 

000~·'7 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

-._ .. ..;,. __ 
Dep. cesar _ Sou:a 

1!: --- 1' _..._ 3 -- ·- ·-- ' _ • ...;,;.._... ... __ 

.J'USTIFICATIVA 

Esta ..t6ria dapenda da lei çeapl ... ntar 
requ~ntad.ora doa aru~ 43 a 174 da conatituiçao Federal, 
a.lb dAJ propiciar ~ duplici9de d• atividaO:•• ct. 6t"''J4os, por 
.xeçlo, oa ••tudo• • po~aquisas •6c:io-.conoaic:cn, hoje a Cll%'90 
do Instituto de P•~ius EconOa.ieas Aplic.J.das IP!A 11 
r-IJKil;ü.tei D:."üildra ~- ~ã!i:. ~ ~t.::t!:t.:!.c: - !!!GE. 
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APRESENTAÇÃO OE EMENOAS 

-----
Oetl. "Ce!l:ãrSoun c I~----

Supr~-- os are.. 28, 29, 30 , Jl • 32 • -u• 
p.~~r4qro.!oa. 

JOSTIFICATIVA 

AS ..praaaa pablicaa aujaitaa-aa ao reqU. jur1dieo 
F6PriD das ~rasa• priva!!aa (CF, .rt,. 173, S 1')· A 
organiza~ a o tuneic:~~to â *&dlú.nistraçlio 6 de 
c~ia privativa do Praaidenu. .c!a ltçQl:llica ( C!t, art. 
84, VI). A inclualo, CQII ~ n.tval &a dat:alhaMnto, - lai au 
- ...Sida prov:Laór:La, alQ dei ineonstitw:lonal, di:eicu.lt.r-6. 
aluraçõaa ~ M fizera n.c:a..ariaa oa adainiatraç:ão. 

/ ) 

DIIID& SUWfLIWLG 

,. __ ao~- 34 a ...;J\1:1.1\te ~Ot 

"Art· 34. Aa ~ ~:rrentM daa~ 
Jle4ida PrOYaór1a cornrao • c:oftta 4U dcltaç6e8 
orç:uet~.t.Uiu da nea14t.nci;a da ~lic:a • da 
s-cretaria de Plcaj.-nto, ~ • 
coo~o da PrMi41nCi.a da RapQbl1ca .. • 

'tt'ata-u 411 ~ 4o 

alteraç6ell propo.taa.. O 

vincular--. ~ta &. 

tuto U daaia ...... 

.Jii:Dim-~•• 723, Da 1U4 

_ .............. ~ru. 

Pratend.e--, =- aupr-do, ~au.tor:Lzar 

pr4tic.a eont~mAz d.a convalidar atoa pratic::ac1oa eoa u.e •• 
Mecliclas Prov:L!Gri&s nAa aprovadas ~lo ~o K-.cional. S6 
a aata Podtir coape.ta diac:Lplinar a. a:tai~ d.corren~ d.a 

aplicaçllo dtl ~d.u Provi!Rdu. 

Sala 4as 

EMENDA SUBSTITUTIVA À MEDIDA PROVISÓRIA N• 723, DE 18111(94 

Substltua-$e pelo seguinl.e texto o da supnciiada pf(lposiçlo lqpslativa· 

Institui a ~. de Colltrole Interno da Pulidencia 
da RepUblica, e dá outru providénau. 

An. 1• É instituida 1 Seerttaria de Conude [ntemQ da Pr~blo::ia 1bt ~ 
mcdilnte 1nmfomiiÇlo da Secretaria Ce1111'&l deCóiitrole Interno criada pelo m. 19, incito 
U. d& Lei I'J.• 8 490, de 19 de novembro de 1992. 

Paragrafo único A Sem:tlria de C ontro!e l~emo da ~dênda d& ~ terá 
um Qrglo dil'divo $Ubordi...SO di~ ao Pftsidente <b. R.epiblia. e 6rpoa ~ 
para descc:nu~izaçlo das açõcs. conforme diJpulc:r o . dcerc:lo de ~ e 
funcionamento na fonna do art. 84, inciso VI, da Constituiçio fcXnl. 

Art, 'r COmpete à Sca'etaria de Conttok: Interno da ~ da ll.qJUOtica 
excrecr a fualizaçlo superiof da gdtlo financeira, pllrimonill e opendorW ca 
~ fcdenl. "pcri'' ........ e:-

1 • audiur a ete~:~~çlo du ãcpesu e a realiaçlo du recciw fedenis. DOtadame!u 
no que ooncc:rne à !egllicack. ~ impeuoalidade, publicidade, vacidade., 
produtividade e cfiQcia, iD:Iusive u. ~ de redlnOI. rodcnis por ~ do dinito -II • audiur os Cl:ldfOies ~ bem,. dil:1:il:os c obripçõe5 ~ iDI:Iulm 
sobre opcraçOc5 de Cfé:dito. avtit e pnntiq da u• 

III • fixalizar o ~das IDttla o doi~ doa pWIM pluriamlliJ c • 
exccuç~o dos prapna dt sovemo e doi. ~ fodenil. .em prejubo cb CIOtiU'oiGI 
gerencilis a CU'JJO doliqlol respomiveis pda clabonçlo e realiaçlo ~ 

IV ·apoiar o OJnuole ~emo de co~ do Conan:uo Nacioall. 
§ t• NCilbual proceuo, doeuatelao ou inrootilçlo poc1ui dc:i:ar do ta ~ 

10 cume da ScQet.aria de CcMrole 1nt1:ma da ~;a ItcpUb1Q. 
§ "r Qual:do o objeto lá ~ tiver liclo duli6cado como ~ • 
~ será c:fetu:ldJ OOIU U CIUtda ~ C ie 9 f:qio dC COIIUOic: ~ 
iaa.dequada aquel& dusi6caçlo proporá IUI. n:ci6caç:lo e proyid6lciu ~ 

§ 3• Sempre que a Semran. de Coattu6c 1Dtc:mo da Pn:sidCnc:i& 1bt Repúblic:a 
~ a ~ de crimt, ~ à ProQndori.a da Rtpübica, no pca:o • 
scuen~& dias. u iof~ c cépiil. de» docuiDattol lliiOCSI6riol ., oferecimclll:o U 
deniulcil. ' 
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§ 4• No 'mesmo pruo eiudo ao parisrafo precedente. a ~ de Contiolc 
lnremo da Presidéncia da RepUbica C!IViari U ~ c:onúSSOCStcmiticu da Clmlta 
dos Depucados e do Senado Federal cõpir. dos rdalôrios de auditoria que acusem 
cometimento de infraçlo alo. em prejuiz.o do etirio. -

An, ]• 0 S~ de Ccnuole 'Interno serll AOme.do pdo Prcsidcnle cá 
República. çós apro11ada 11.1a escolha pelo Sen.do Federal na forma do disposto no art. 52. 
inciso llt, alinea "{",da Constituiçlo, para periodo de dois atiOS. permiuda a l'l:ICOnduçlo, 
dependc:ndo de autoriuçJo do Senado Fcdenla destituiçlo ame:~ do término cio ~o 

Parignfo único Os tiwlatn du ~ Rcgic!WI de Controle Interno IJittlo 
nomadl:ls pdo Presideme da RepUblica, por indic:açlo do Sceretirio-Gcral. ~ 

Art 4• A medida que- for implantada a Secmaria de Controle Interno da Presidâ'lcia 
da RepUblica e nos limites das nccnsicDik:s. serlo trmsferidos pan aquell os CIJ'80S de 
dinçio e ~to superior c u funçllel. piftadu das absomdu Sca-etariu de 
C~elntemo. 

§ 1•Seri. pror:rvado em adr. Mini~ e in.stituiçlo de igual nivd o 6rglo ~ 
IICCCSiirio à pio c i. pn:mçlo das respcetivu COIHU 

§ r o Pfaidcm:e da ltcpúblic:ll poc1crt 1C!Ibo!m EnnSferir para a 5ccTetari& ·de · 
Coatrole InternO da PruidCncia da RepUblic;a, xpmdo a nteaSidadc e como carreiru eca 
Cldinçlo, os Cll'JOS OCI.IJMdos de Analista de Concrole Interno e de T~ an Coraolo 
In=o. 

§ J• E .utorizado o Presidente da R.epUbliQ a euinpDr os demais '*101 que fixaD 
~ dancleca:irios. .mm como a. Mlll awnento de ~ altenr a 
deaominlçlo edistribuiç:lo dos~~. 

f 4"' Eaquanto nlo lbloMdu 11 ltiYidadcs mibuidu à Sc:cn:taria de Conlmlo 
liiCCniO da Prctid&x:ia dl R.ep.iblica. IXlllli-.rlo XDiiCJ cxccutldu M (011111. da legisllçlo 
cm ria«. 

Art. ~ E erildo o CUBO de ~ de Contrde lntft'DO d& Praidblcia da 
RepUblica. CQIII u pnm:lpliYu de MDitro de 'Eitldo. 

An. 6" O PresidciiUI da RcpUblic:a urpüari' a cam:ira de Auditor Interno. nM!I 
aaperioc', C proplri I crilçlo dOI C11J01 IICICCI:IIirioa 10 funcioftamento da Sumaria de 
Coattok 1alcmo d& PraicWnciada ~ 

Alt. ..,. ~ o ~ ~íc:ita~Drio. a 5«RWi& de Conuole llllemo d. 
PraidlDcia da ltcpública podcri; c:ontrmr P:iedlda de audilora. hlbilitadol, . 
.-deá:ilacil:&-~~ou~ pua .par 

Att r o.'*"" n o:m.~o - ~ de audíoril. fiMnçu, orçamento • 
plmc:jaDeaCo JCdo prurido& por~ do C11P du rapcivu c:urciru. 

An, 9" AI d~ d«:oi'T'CI'Itct de#& Lei «trrctiO ia conta de douç&s 
or~ da Pr<:$U!Cncia da Elepilb!Q 

Att 10. Esta lei cntnem viaor rll daa de sua pub6çaçio. 

An. 11. Rcwgam-se u disposiçõa. em conuirio. 

JUSTIFlCAÇÃO 
A pn::sentc emenda ob}ctiva eonigir ou elimliiU" basilares def~ co~e. 

ao CCiltWJe ltllemo • _ 
O princi~ conserto consiste O'J imtituiT uma Secm.ria fC'Ycstidl de requi3átoJ pan 

ex= efetiva e imparcial auditoria sobre toda • adznin~:P~ federal. o que exige :leU 

posicionamento debll1l0 da maior lllltoridade do Poder Exceulivo. qreaando-lhc a 
~ posrifica devido i llimcnslo do Pais. Optou·se, oucro~ por uma 
dcnominaçlo de ~UpC~to c inconfUndivá ecm outros 6rzb do próprio Governo Feder.al ou 
de ouUOS Poderes da Unilo c mesmo dOI E3t&dol. 

Afutou-se • dTÔfiC& c tbmlal criaçlo de um eonfUso wsmena de çantrÕicw que. 
Ocscabiduncntc. mistura m fisalizaçlo JUpcrior cN 1111ditorit; inl:ema diveiiO:i ~ 
germciáii c :la'Vid~ seus ~ porque no gerenciamerlto tamboMa f'ucm controles 
espccifi= a a~as atividades c que precisam aaendcr a Ji c aos ~· Há que D1qU1IT 

toca! scptr.aÇio entre o conuolc auditoria[ e os controles adminisrralivos 
Expliciwam-sc eom prccido as 1tribuiçõcs wperiores do aperfeiçoado ÕfJIO, 

cxduiDckJ. daqudu u que do próprias dos eontrolcl inerentes i hierarquia admicúscratiw. 
- Foi autoriado o Praidentc da RepUblica a orpniDr 1 ~ CUftira de 

Auditoc' lnterno. sem c:oafudo c:om camlru de ~ 5--=eira. ~ 
CC . O! lk!i4C;:, a propotinln da ptOjc:co de Joi pn, criaçlo de 1odol 01 Clrp 

~ à DOVd ~ ~ llknitiu-lc. dcldc que obcdo:idu .. 
~ comritudoaaia ap(lcM:is. O ~ dcs DCUpii!ICI de cargos da 
çaneiru de Analista c 1'6c::nico cm Comrolc lntcmo, as 1J11i1 pc:m:IIIICICCri cm extinçlo. 

For.m txpUII8idu da Medida Provil6ria dilpoliç6ca apccifiell à orpniDçlo e ao 
tüncicwlkJ40 doa 6rJioa ~ porqgc de c:ompct61cia privlóva do C'be&: do 
Poder Exa:ut:ivo(CF. m.l4, VI). 

&cluinm-te I'DCIIDO u ~ apoci6eadu pua a IMKDC8Çio de iahtom • 
<ldi:!lqOallea pva earp a~~ coaàldo ooOOIIIn;lk intcmo (an. I.S). porquanttt ICiqUCr pode
,., supor quo o Govcmo ~~com 1lil ddütos. aJán do que-os ionpcdimeu101 
~ t.c:ompi«oo c. par a.cialo, IUlOriDriam intuprcw que poderiam scr nornradu 
aquâupc!IIOU .. ~de~.~ocoutruda.tminiltnçlo. 

Na verd8dc. cbll:wva-te que a Medida ProYit6ria CCiftltiwí vcnio m&i1 ampla do 
~~do anteriorGmmo &IW,JIC'ÓPriO: Projcl:ade Lei r! :Z.liO, dc'l991, 

APRESEIITAç.lo DE EMENDAS l 
---;;....,-···-----·--·-··--

S•n•dor MAGNO BACELAR CC< 

·~ tO·- ti]·- •O·-- •O·- I_:J·-····._~;,;._.. •. 

-· 
-

-IUSTU'lCATIV A 

An. 1• É m.titulda a Secretaria de C~le Tnt~ d1 P!'Mid~ da 

~... • ·mediamen, ".~.. da Seat~W Centnd de Controle lntcmo enada pdo 
... >'olnCIIO ..... l490,dcl9dcnovcmbro4cl992. 

Parilgrafo Urtico, A- 5Ccrcllria de Ccnuolc Interno da PresidCncia da 
RepUblica teci um árzlo diretivo subordinldo diretamcme lO Presidente da República e 
órglos regionais para d~iaçlo du at;ões, conforme dupuscr o de<;.ret"? de 
orpnizlçlo e fi.Lnelon•merrco na forma do art 84, inCiso VI. di Constiwlo;lo Federal 

An. 2" Compete à Sec:rctaria de Controle lmemo d1 Pr~dCt!eíl. da 
RepUblica eiCCI'I:CI' a fiscaliaç:lo 111.1Ptri0f da ,a:mlo finli!CCir.. ~trirnonial e operacional 
naldminislraçio feder-.!, espc;cialmemc 

I • llllditar a o:cc:uçlo du despcsu e 1 reali:mçio das receitas fcd.era15.. 
ootadamente no que conccme .t leplidade, moralidade, impeuo.Jidade. publicidade, 
veracidade. produtcvidade e diQcia, inciUJiv'e na apliaçlo de =ncs fedqacs por 
~do direito privado; 

IT ·Wditar OS controles sobre bens, direitOS C obripções patrimOf\1115, 
illelu:aivc IOIR oper~çOes de aidito, av&Js e garantiu da Unilo, 

Ilt - fiscalizar o cul'lprimemo du metas e dos ob;etivos d01 plan01 
plurianuail e 1 c:x«uçço doi l'fOSI=IU de snvcmo e dos orçamentos federai1. sem 
pn:jui%0 dos controles gercndait a C1f10 dos 6rglos respons&vcis pda elabo~o f ......,.....,,_ 

IV- apoi.- o controle c:xterno de competCncia do Congresso NacioRII. 

§ 1• Nenhum proceuo., documento ou infonnar;lo poc!eri o:leixar de :sce' 

aprctenlldo 10 cxame da Seerc1lria de Controle Interno da Pfesideneia da RepUblica. 

§ 2"' Quando o obje(o da fbcalizsçlo t1ver sido cla,sifk.do como $igtlo:w 
a ~~ xd . creru.et& com as CIUtdu neccsúnu. e se o órsJo de eoNrol; 
considerar u\ldeqilacla aquela dassifle&Çio proponi sua rcttficaçJo e providl:necu 

"-"· 
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f ~ No mc.no pnzo citado no l)lrigrafo precedente. !' S«r'tUrll: de 
CorltraM fnt«hcclla Praidbx:ia da Rtpública l!IIViut b rapDtrivu conus.sOcs l~ 
da Clnllra t$oJ [)qlutadol 11 do s.lldo Fedenl cópia dos rda«<rios de auditorill que 
KUMn G:Ntiain••ltl> de~ a lei em prejuizCI do eriria. 

Art. 3• O Secn:t*rio-Gml de Concrole lntemo seri. nomeado pelo 
Prelidr.ntCI da RepUblie& ipbs &proVIda lU& IC3COthl pelo Sal~® Fodcfal' na ill'ma do 
~ no an. 52. inciso m. alinca •r. da COMbtuiçlo. pll'l; pcriodo de doia anos. 
pemWda a ~ ~ de autorizlçlo do SCdldo Fcd«aa 1 destiruiçio 
...,. do limino do rnendtlo. 

·Gml. 

Parilgnfo Unico OS titulares dl5 Scem~oriu Regionais de Controle 
ser1o nomc.do~ pelo Presidente dt fl~blica. por índicaçlo do Secmário-

Art 4• A medida-que for -implantada a Sccrcuria de Comrole Intemo da 
P:'Uid~a d.l Republica e 110$ limne$ d~ ~C5sidadelõ, serlo transfetldos pan ~~.que!<:~. 

<1$ cargos de. direçlo e asSCSS~Jn.mesuo tuperior e u funç6es grauficadas du lbsofvid.as 
S~s de Controle lrit_erno 

; 1° Seri. ~do 1!1'11 cada MinistériO e inscituiçlo de isull !'ltvd t.> 
&po contibil necessirio a gcstlo e • prcstaçlo das respectívu contas 

§zoO Prcsidence da R.epilblie& poderá tatnbCm tnnsferir pua a Secretaria 
de Controle Interno da Presidência da Rep\lblia. ~o • n.:ccSSldade c como 
~ em_mino;Jo. os carsos OCUJ)IIdOS de Analista de Controle Interno e de TGcnieo 
em Contro11!' lntemo 

§ 3• É autoriudo o Prcsidc:nte dll RepUb!ig. a ex~inguir os demais cargos 
que forem considcndos d~:· :asSim cerno a. :sem .Umentõ de desp61-s. :olterar 
a ~iMçlo e distribulçlo do~ CllliOS transferidos 

§ 4• ~ nJo Worvidu u ~ividades atribuídas i Seeretaria de 
Comrole lnfemo da P~ da Republica. coruin.~arlo sendo executadas na forma da 
lcJ;idaçlo em visor 

M. Y É! criado o cargo de Seemiri~ di: Controle InternO da 
Pfe:sid!ncia da Rep\iblica. conl U Jll'ftT'CPIÍVU de Ministro de Esta.do. 

Att. 6" O Pmidente da República otpni%art a carreira de AuditCI" 
Interno, nivd U!pCrior. e propcri a criaçlo doi waos necesairios ao funcionamento da. 
Socrctar.'a de Controle ilrkmO da Presidfnc:ia da RepUblica-

Art . .,. ~o o processo 1icil~6rio, 1 Stltnll:aria de Contrt~le Interno 
da Prel;idtncia da R.epUblica podeR conlr'lt&r ~edadcs de auditores habilitados. para 
atprir suu '1,tficil!ndu em ai!UlÇilel ~is ou cxeepeionais. 

Art. S'" 01 cqm: CID eomiSIIo nu ltividadcs de audit~ria, finanças, 
~ e p.nejamcnto ICI'Io providos. ptd"erenoalmcnte. por ocupuw:cs de ~ 
du rapectivu carreiras. 

Att. f? 1.s daptsu ~ desta Lei con"el'lo i toma de. dotações 
~da~dahJÜblili;L 

Art 1 O &ta \ai cnn'l; cm vi!F na data de - publicaçlo 

Att. 11 !\( .teprMC U di!lp0stç6ei CID o:muirio. 

t"'l: '• ., ....... .:.....: ~·! 

Medida~ •• 723. de lllk IIOVftlbn de l"t. 

Orpl:tiz3 e discipina os ~ism:w. de Comroie 
Inu:mo e de Ptanc:JII'nCnlo e de~ do 
Poda' E.:«:eutivo c da 0\lti'U ~ 

lllduHe. onde a:~Ubtr. o sesuinte artiso 

•Art. Os aqos vqos id~ das <;lm:ins da que traam os .nip IZ e IJ 
Jld:) ~ mcdíiiP 'OODCUnOS plbDcot. de Pf0V1S e cKum rediz:ado2" 
~(lU~~ õ ~de vq:IS excedi; dez por ODilO elos rapocáYof; 
c:llJO$. ou. COIIII ~ lÚQuo. ~ o inlo:eac da .. I • • :IÇio. u 
r; lT' de ~codbposto~~~:~LcisdcDin:Ui#s~· 

Medida Provdórill •• 7U. de lllk ...-bn de 1""-

Qrsania e disc:iplna os SislmtaS de CO!lD'Ole 
InternO e de~c dc~odo 
Poder E:cecutM:J c da outras~ 

~ENDA. A.Dri'JVA 

lndua-se. onde~. o scpinte 11111&0' 

• Atl f'ICI O Po4à' ~ ~I iJaêtuit. para os~ oo::upiiiiCS 
dos Ql'8IOS de que auam os artigos IZ e u. ~ de dia'IJlo a ~ c daerapalbo. 
que 5en. ltribuido ltii!IIÜR a mriçlo do dc:llcmpmbo indMdual, saorili e pobll. DOS tmnos do 
~ a xr bUqdo pdo Poder Excc:u!M!. obtcro'IIDdc 11: oa limite tnixitnot ClllbCIItcidos 
pua as W11tf81:D1 de que traUm o art. 1• da l.oi .. 1.<4T7. de Z9 de oumilrn dlt 199'le o art. 1• ela 
Lei n- US2, de 21 de dea:rilrode 1992. 

§- t•, O wlor do adk:ionll. a que 1C1 re{;n o "QIIId• 1llo 111ri ~ pa fiai IIII 
cálcWo do limite lftYilto no ld. lZ !I& Lei rf'1.o460.. de 17 detdllllbro de 1992. 

-§_r. A p.rtir d& iDitiwiçlo do 8dic:iOall a qua n:in eJlCI .mao., ~ a ~ 
pclol t«Vidon:s ld"«iob no "aput". da ~ de AtiWSaóe de que ~ a Lei Drekpck ri' 
13, dcZideçoao,de 1992. bem IIDimda~deqgctnDo an..,. da[.eia•s.m. de Jl 
dtdeambroclc 1992. 

§ J"' 0 ~ a qu1t 1C1 nfeN O •QIIIIS• .t 111111 ~ 
Clp(!Cifk:o du açilca ~ c:m <*Is ura doa .-om ......-I*' ea L& eom W.. oo 
CllÍIIIJIO 110 ~ iDdMdulal, ... ...,...,.., oolêla c -.l~Q~ítita. wloritaçio doi NQWIOI 
~ e coaampllri a &'IÜiçlct de- ....., a Silcllla e~ de cm. ...ndor. 
""""""olollldicadonll de ~ • pcodulividllk. . 

§ ~. O ~ ~ • "'- pn'llilta 110 •C&IU• dea .-tíso. llri clcvido a 
pctir do t• de da:l:!abo de 1994, lbrDada a SO % (c:ilqlaela por caio) do .u 1«0 1116 a m..--..,tdcricb; no~ DuJor.• 

Ao edicar a Melida ~ ri' ..qo., da ipll a ~ i: ~ o PoW 
~ ...._ ra FJcDoliçiO de Moâ'rolquo a~ o w · dll ~.por 

meio de Medida PnMsoria. uC ~ pr®mo. lllCiborta saluil1 f** OS ~ f• c:atmru 
do chamado ~ciclo de~ dos ~os pUblicos" çom bue em crnenos de t:lltimulo t P ~ 
o o-

O o:ompromisso., bem como a ediçlo da prOpria Mo:ida PloVisória. cluc ttCmurura os 
sislcnd de ~amm~o, OfÇSITIQitO c c::oattok incemo. ~ de ~ e ~cs 
~ entre os SC!:vidores c o Govel:no.. tendo ~ asiiU!IIdo apOs o ~ ele IJIDa 
~quc~-osseM4ol'cslturule mm. de 40 dias. É~.~ qucoOovcmo 
se' co~ a. dentro de tiO d.iu. cdi:tar u:w. Medida ProvUOria. que C por 4cfiaiçio delâuda a 
soluçlo de ~ cuja ~ e rdevàDt;i& Ello petmiQm a uamilaçlo lcJjslltiva ordiolna. Se a 
$01uçio da qucst1o saJaria1 dees scMdorcs c, pc& o Govcmo. c:omo é pca a Admlaislnl;lo 
PW1ía.. uqeate c ~ n1o deYC qxnr tu1t0, E o Govcmo ad!nitc -. ~ c tdcvincia.. 
embota do teaba ~dotado. de imediato, u ~ llllCCaliria. aiepDdo • ~ de 
esrudos EMiS ~ • 

&quanto isso. tais selares. ~~ cmattP:os pc:a o bom ~o e 
!MP a ~ de p:do do Elado. vio ~ ~o e ~
~ ~ c ocpetiema. mas ~ ulinol ado aWtldos. Vlo llbePdonlodo o serviço 
pUbliao.. ou uClllfêtha:lo se 1*'" ouaros <q~os -~ no c~ NKKlftll c Tribunll de 
Co=u da UDilo ·em bule& de~ disDL 

A. 5m do que se il!lpG;a o~ dcSle qudfJ. é~ cooccOer ao ft)du 

~ ~ paa cpe. dtÜIIeiÜlo. ~..a que •ame reoem ada rcMadK:avl.. 
po-. iDiáluir ~ de mriluiçiD adequado& aos tcMkR:I m;:arrepdos da pio. do 
~ c elo coacrole dos gatOS pYlliçoa. ~ ... ~ .. IDiJuMiu -
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Orp!UII e discipma os SiSiemu de C~ 
lnlemo e de I'WieJarnc:rtto e de~ do 
Poder Executivo e di. ouuas pcovido!ac::w 

&."lENDA ADrtrV A 

IDdua-~. on:Se ~. o~ :arnso 

- AJt As ttbdu •. 6 e 14 do ADexo VD d& Ui n" s -460. de 1992. ficam 
SIJbsticuidu pdu CODJWita do Anexei. 

ANEXO 
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Em ~i"Ua do fato ~ que crua a Mcdid& ~·ta lituaçio dos serwkltts du cam:uu 
do dwDJ.do "ciclo de ecstJo dos gastos publioos", rdl:tMmentc i. sua insefçiO nos Sísl:miU de 
Pluc:jamcnto e Ot'çamem:o e de Coaaole lnlemo. ma se omnc no toc:ante a qu!$10 ~ona. 
c imporw1te ~. auun COCDO "" 10caate a ptoposu. de iUtitüiç.io de tetnbwçio .&dii:íõnal 
oquivolm ocorridos quando do ~das~ e ategQriu na ubda de~ 
do Anexo fi da Ut • 3 4601'92 A vi!la cllis medidas posta icn:mcmc IOotacbs pelo Poder E:uo::unvo e 
pdos Podere:~ LegUWivo e ludicürio rdalivamenlc - YCDdrnemot. é ~ mibuir 
~ LRICial mais dipo as c:am:ins. 

J-\1 '() •• 

' 
APRESENTAÇÃO OE EMENDAS_ L 

25/ ;;;t9";l- I' Medida ProvisOrl.a nt 723, ~ :Zl de novalbro de 1994 

O•out.adõ JOSE I:ARI..:JS SAB!liJI 1-, ---

-........ -

Acr•sc•rttar, onde couber, o seguinte artiqo 40 
texto da Medida Provisória: 
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"Art. - A& o~~.tuai•' eoordenaç~• ~raia d.e O~t.a 
• Finanças • uni&!~• equival.nte• da. Mini•tlrlo• Civis • 
Kili~ • doa Orqaoa ct. Pr .. idancia da ~lica al:o 
uansfor:.ada.• u Sacr.urias da OX'çaMntos • Finanças, 
~in&da• b c:orr.apcmdentaa secratari.AS !:Xec:Utivaa ou 
~iv-.lant••"· 

JUS'l':IFICÃTIVA 

A& unidade& 
suklord.inadaa , atua~nta, 
Geral, raaponúvaia pela 
ptUJlic:os. · 

-toriab da orç:&JHnto alo 
.la secratariaa da AC!ainistra~ 
•loe&ç.lo • CJ••t.lo doa ;aatoa 

A a1ocaçt.o dC* racuraos p'dblic:o- ·• aaua IUIPlos 
dasdobr..antoa dav-~ diret .... nta A• Secretarias 
Executivas qua raa~ pela eoordanaçl.o da açl.o aatorial elo 
GOVernO. 

'· 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS l 

NtdidaPrvvi~Vnarf 713. dt 11 dtaoVWJibfo dt 1994. 

Orpalz:a • d:ilçiplina • s~ 
de O!Bb'tll" ~ e do 
Pl~·de~do 
Poder 'E:Dc:êvo e d6 '"*-
pnnidlac;:la -. 

.. Nt. PicaoPDCb'~~-~~de~D& 
~·~piPOI'III"ri-...~· .-.~ ........ -c:lml~ 
F~ e COIJirole, ~. ~-- -. Po111ic. l'(lbll.e.: e ORdo 
CJG.;Oi I , ;t, ~ 1baeiou:a1. Tkniw dt ~j-.., P·501, do 1J11P0 TP·l.500 ---** ~ • -~ ~ de llivel .uperi« o ~o do lDitiC!tn • 
Po~CF~ia~ Apli<*k. IPF.A. uor Cllcu1d.• to.- do 1 ]9 do .aso 7' dll. L.rt rr 
'?e5, \11114 dt ~ 0111989, otw;udc ti O U..III!Plecido DO lrÓIO r' da Ui Tf 
1477, dlll9 dallllllbrode 1992, ~.....,. awbliado polo PoderEbcutivo. 

I t• o ,_.or a~ a .- .. rMw o aJI1fd o.. 1rtiF 1111t ..ri 
~I*& O& fiDt c5edlaJio dB ii.íbtpcnille• lrtieDll. dar..i~ MM,. 17 diJ 
........,.1991. 

tr AJ*tir'dolofiai~M~•~-~da.:tip--.. 

~-~-~· NmdQo. qllllnl&&üi l)tltpdarf 13 .. 21 .. 
~. 1992. o--~ poàriom. par pldt-~ .. ~ 
~ePolltie.~ea....Gowa- • da~ia:i-s.Tkaii:GC 

·---.·.-··-,-.:.;~. ,.::~.... 1· ..,..,.... .. ...,..~-;.. _ di~,P-:50t,doppo'lP-lSOOodalle.p~ dtaival,.,nore 

:=-=~"~-=-~"~-=;-:;::;:~=;::::;;;::;;";-~-';~.-~-~-::;::~·.::=:;::;:= ·~--~~-~~~Apli!õWà-IPEA. 
,.: ...... .- -z _....,. ... )=~~-·.i":~-;__·9-r-:.,.:.. .. ;:-..,..:!,;;;...~ 13"' '-A~~-forlaa~aoCllpCildiilll~~ 

lilãiQrdaiiO tunküt• .,. a 50% (ciaql .... pot OMiti)«» ... -- :fiado-Lei ~ .... ~·=:J C'"'•' """c ..._...._ -~:cll:-14 di"..X0iic:l919,:6.-dopn.o .urdeie dtl"S -cc.pl~. 

==:....:::::::::::===:::::::::::::==ç=:=:-:---· - _JUSDFJC.4.'QVA: 

Acreacantar, oncla couMr, o sequinta IIIJ:"t:iqo .ao 
taxto da Medida Provia6ria: 

"Art~ - As at:uaia coordanaço!l-as Gara.ia da orça1Mnto 
• Finanças • unidades aquiva.lentu dos Miniatlrioll civb • 
Militu"cs • do11 órqloa da Praddlncia da Rapllblica do 
tr.,_foruda• - seerat.~~riaa da oro;&Jtentoa a Finanyas, 
.ul:lordinadas la corraapondantu sacretariall exao:utivas ou 
aquivalantaa". 

J tiS '1' I F r_·c ATI V A 

Aa unio:kdea -toriaia da o.rc;.aa.nto al.o 
suborcU.nadu, atualaanta:, U Secretarias da ~iniatraçlo 
caral, raaponaAvei.s pala. alo~o • qastl.o doa qaatoa 

pQblic:oa • A :loeaçlo doa rec:ur~a pablicoa • seus -urploa 
daadobruantoa dav- aubol:'dinar·•• dirat&Mnta ils Sac:retari••· 
::=~· qua r<as.pc~nd~ pala coo~danaçao da açlo satorb.l do 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO---------------

1~ ATA DA 168" SESSÃO, EM 29 DE NOVEMBRO ~ 1.2.7-Discur.;osdoExpediente 
DE 1994 ~ SENADOR WURNAL BAPTISTA -Considerações sobre 

1-1- ABERTURA ·o silcesso ~do Plano Real. ~ 

1.2- EXPEDIENfE SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Defesa do conceito 
1.2.1- Mensagens do Presidente da :RepúhHCa -córiStífnêioDãl da Séparação -dós Poderes conío preVent~Vo ao des-
N" 361, de 1994 (n• 1.07()194, na erigem), de 28 do conen- ~ potismo e instrumento essencial à demOCI>Cia. Qíticas ao Gover-

te. comDnicando o recebimento da, Mensagem SM n° 193, de no Itamar Franco pelo uso ditatorial das Medidas Prdvis6rias "des--
1994. ~ ~ reS])OitandO pretrogativas do Poder Legislativo. ~ ~ 

N" 362, de 1994 (]:>.• 1.071!94, na erigem), de 28 do corren-~ ~ ~ SENADORAJÚN/A MARISE- Conclusões do t•Congres-
te, comunicando __ o recebimento 4as Mensagens ~ n°s 249 a 298, so Brasileiro de- I;)irlgCntes Rurais, realizado em Brasilla_. De(esa 
de 1994. ~ - ~ - . da aprovação de projetas de leiemttamitação no Senado, transfor

N• 363, ~de 1994 (n• 1.012/94, na CrlgelnJ, de 28 do =n- _mando em univ~dade as Escolas Superiores de Agricultura de 
te, COlllUDicando o recebiment<> da Mensagem n• 299, de 1994.- ~ J:avras-MG e Escola Paulista de Medicirui. 

1.2.2-Requerimento SENADOR GIU3ERTO MiRANDA, como Líder- Transpa-
N" 886, de 1994, de aut<>ria do Senador Pedro Simoh, soJi.. t€ncia dos critérios para apreciação da Lei Orçátnentãria de 1995. 

citando autorização pa!3. ãUsentar-~ do PaíS-no-peiíódO de 30 de particulannente no que_ :se ref~ às ep1endas dos parlamentares. 
novembro a 3 de dezebro de 1994. 1.2.8- Requerimentos . 

1.2.3 -Leitora de Projeto ~ N" 889:A. de 1994, de aut<>ria do Senador Alfredo Campos, 
Projet<> de Lei do Senado n• 84, de 1994, de autDria do Se- soiiciUUido que se]am comiideradQS. como licença autorizada,· os 

nador Odacir Soares, qliedispõe sobre a observância de prazos dias 1, 3, 4, 7, 16, 17, 18, 21, 25_e 28 ® novem!= docoxre:nte 
processuais por julres, membros do Ministério Público e Advogados. ano. Aprovado. 

l.ZA- Requerimentos - - N" 890, de 1994, de autoria do SenaJJor Carlos Patrocínio, 
N" 887, de 1994, de autoria do Senador Joaquim Beat<>, so- solicitando a tramitação conjunta do_Projet<> de Resolução n• 94, 

licitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias de 1994, que altera o Regiment<> do Senado Fedel'llftransfozmando 
1, 3, 4, 7, 16, 18 e 21 de nove,bro;V~iação adiaila por falta dé a Contissão de Educação em Con)issão de Educação; Ciência e 
quorum. -Tecnologia e do Projet<> de Resolução n• 122, de 1993, que eria a 

N" 888, de 1994, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, soli- Comissão de Ciência e Tecnologia. 
citando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias -- N" 891, de 1994, de autoria do Senador João Fiança, solici-
7, 8, 9,10, 16, 17, 18, 21, 22, 25,28 e 29 de novembro® cçn;ente tando atranserição, nos Anais do Senado Federal, da matétia ''ln-
8DO.Votação adiada por falta de quorum. tegrar ou lsolat', publicado no joÍna1 Folha de São Paulo, edição 

1.2.5- Comunicações da Presidência de 29 de novembro de 1994, pá.gina 1-2. 
Recebimento do Aviso n• 486, de 1994, de 28 do conente, 1.2.9- Apredação de Matérias 

da Presidente do TribUnal de Contas da Uniio, O!lcaminhando a ~Requeri'inentos n•s887, 888 e 889/94, de autDria dos Sena-
Decisão n• 702194, de 23 do corrente, referente a providências so- dores Joaquim Beat<>, Darcy Ribeiro e José Eduardo, lidos no Ex
licitadas pela Comissão Padamentar Mista do OrçamentD, quant<> pediente da presente sessão. Aprovados. 
à execuçãO de projetes pela Prefeitura Municipal de EUnápo!is, no Requerimento n• 885/94, de autoria da Senadora Júnia Me-
Estado da Bahia. rise.lido em sessão anterior. Aprovado. 

Recebiment<> do OF1Cio_n• 157, de 1994, de 25 do corrente, 13~- ORDEM DO DIA 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal, comu~ 0 j1Jlga-- ~ ProjetD de Lei do Senado n• 160, de 1992, de autoria da Se-
mentodaAçãoDiretadelnconstitncionalidaden• 167992--1/210. nadara Júnia Matise, que submete a nomeação doSecietãrio da 

AprovaçãO, pela Comissão Diretpra, dos Requeriment<>s de ~ Receita Federal à previa aprovação do Senado._ Apreciasão so
Informações li"s 837, 847 e 857, de 1994, dos Senadotes Gilberto brestada, após parecer de plenário favorável, sendo abelfu prazo 
Mirando, Júlio Campos e Moisés Abrão, aos Ministros menciona- pata apresentação de emendas. 
dos. Projet<> de Lei da Çâmara n• 129, de 1994 (n° 4.460/94, na 

Edição, pe1o Senh,;, Presidente da República, dá MOdída ~ Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dia
ProviSória rio-725, de 24 de novembro de 1994. que dispõe sobre a -pÕe sobre as relações entre as institUições federais de ensino supe
instituição de' crédito flscal, mediante ressarcimento do valor de rior e de pesquisa científica e tecnológica e-as fund.ações de a]_X)io 
contribuições sociais (PIS/P ASEP e CONFINS) nos casos que es- e dá outras providências. Aprovado, após parecer de plenário fa
pecifica, e dá outras providêlicias; designação de ~sãQ Mista v()!áveL À sanção. 
e fixação de calendário para a tramitação da matéria - - Projet<> de Lei da Câmara·n• 121. de 1994 (n° 3.981/93, na 

1.2.6- Requerimento • Casa de origem), que disciplina a extração, industriallzação, utili-
N" 889, de 1994, de autoria do Senador José Ed!Jardo, solici- zação, comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos pro

tando que seja considerada. como licença autorizada, sua ausência dutos que o contenham. bem cqmo _das_ fibras natllraj.s e artificiais, 
no dia 28 do corrente mês. Votação adiada por falta de quorum. de qualquer origem. utilizadas para o mesmo fim e dá outras pro- · 
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vidências. Aprovado com emenda. À Comissão Diretora pata re- Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (1!0 248)93, na 
dação fmal da emenda. Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renovi a permissão 

Redação fmal da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da outorgada à RÁD!9 FRATERNIDADE LTDA. pal'a explorar ser
Câmara n° 12U94. Aprovada. À Câmara dos Deputados. viço de radiodifusão sonora em frequência modulada na Cidade de 
. Oficio n• Snl, de 1994, do Senhor Presidente do Banco Araras, Estado de São Paulo. Votação adiada poc falta de quo

Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo mm. 
do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao pedido de emissão de . Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de !993 (n• 264193, na 
Letras FinanceiraS do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- Câmafa dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
LFf-RS, destinadas à liquidação de preca16rios judiciais peilden- da RADIO JORNAL DO BRASIL LTDA, para explorar serviço 
tes. de responsabilidade daquele Estado. Aprovado, ap6s parecer de radiodifusão SonOra em freqüf;"J.cia modulada na Cidade do Rio 

. de plenário, nos termos do Projeto de Resolução n° 96/94. À Co- de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de 
missão Diretora para a redação ·rmaL - quorum. 

• Redação fmal do Projeto de Resolução n• 96/94. Aprova- Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273193. na 
do~ A promulgação. - Câmafa dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 

Requerimento n• 1.337, de 19g3, do Senador João Rocha, ..J!a RADIO LITORAL LIDA. para explorar serviço de radiodifu
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do PrOjeto de Lei do Se- são sonora em freqüência níodulada na Cidade de Osório, &tado 
nado n• 402, de 1991, de autoria do Senador Moisés Abrão, que do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 
dispõe sobre os planos de beneficias das entidades fechadas de Projeto de D<:<:re!o Legislativo n• 50, de 1993 (n• 277/93, na 
previdência privada patrocinados por entidades da Administração Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outo!,ga 
indiretadaUnião.Aprovado. deferida ao SISTEMA NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO 

Requerimento !!0 835, de 1994. do Senador Júlio (4nipos, LTDA. para explorar serviço de radiodifusão &onora em onda mé
solicitando a inclusão em Ordem do Dia da Emenda da Çâmara ao - -dia-ria Cidade de Borraz6polis, Estado do Pir~ VOtaçãO adiada 
Projeto de Lei do Senado Jt' 30, de 1991 (n• 3.107/92, naquela por falta de quorum". - · -
Casa), de autoria do Senador Maurício Corrêa, que reguiamenta a Projeto de Decreto Legislativo n• 52. de 1993 (n• 246/93, na 
profissão de Ortoptista e dá outras providências. Aprovado4 Câmaia dos ~putados), que aprova o ato que renova a copcessão 

Requerimento n• 838, de 1994, do Senador Magno Bacelar, outorgade à RADIO GRANDE LAGO LTDA. para explarar servi
solicitari.do, nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno, a in- ço de radiodifusão sonora~ ori.da médiá_ilá Çidade_ de Santa He
clusão em Ordem do Dia do Projeto de L?i da Câmara n• 120, de lena. Estado do Paraná- Votação adiada ixn:fdta de quoruin. 
1994, que altera dispositivos da Lei n°2.!80, de 5 de fevereiro de Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1993 (ri•267193. na 
1954, que "dispõe sobre o Tribunal Maritimó". Aprovado. Cámara dos Deputados). que aprova o ato que renova a·concessão 

. Requeriinento n• 841, de 1994, do Senador Cid Sabóia de outorgada à PAQUETA EMPREENDIMENTOS LlDA. para ex-
Carvalho, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de piorar seiviço de radiodifusão sonora em onda média na 'Cidade de 
Lei da Câmara n°35, de 1994 (n• 3.172/92, na CaSa de origem), Floriano, Estado do Piauí. Votação adiada por faita de quorum. 
que dispõe soôre a criação de Procuradorias da República em mu- ProjetO de Decreto Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308/93, na 
nicípioS do interior, e dá outras providências. Aprovado. Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga 

Projeto de Lei da Câmara n• 96, de 1991 (n• 3.998/84, na - deferida_ãRÁDIO CULTIJRA DE TIMBÓ LIDA. para explorar 
Casa de origem), que autoriza a União ·a doat: à Região EsCoteira serViçó--de radi<?d!fusão ~ em: Onda média ~na _cidadé de Tim~ 
do Rio Grande do Sul. filiada à União dos Escoteiros do Brasil, o bó, Estado de Santa Catarina._Votação adiada por fala de qtio: 
imóvel que mencioDL Apreciação sobrestada, aj:xSs pareCer de rum. 
plenário favorável. sendo aberto prazo para apresentação de emén-: 
das. 

Projeto de Lei do Senado n• 92,cde f99!; de antoria do Se
nador Julaby Magalhães, que altera a redaçãá do áit. ·15 da Lei n• 
8.004, del4 de março de 1990, que "âispõe sol:>re lransferencia de 
fmanciamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e dá 
outras providências. Apreciação sobrestada, após parecer de ple
nário favorável e abertura de prazo para apresentação de emendas. 

Projeto de Lei do Senado n°!47, de 1993, 4e autOria do Se, 
nador Jutaby Magalhães. que determina que Os InstitutOs Médico~ 
Legais comuniquem à Fundação Centro 1lraslleiro para a Infância 
e a Adoles_cência as mortes violentas OCÓÍI'Ídas com crianças e 
adolescentes. Retirado, nos_ termos _do ~equerimentO n_~ ~9~94, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães. Ao ArquiVo.-

Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n• 2SOf9J iJ,a 
Câmafa dos Deputados), que aprova o ato que reD.ova a peimiS:são 
da RADIO INDEPEl'IDENTE LIDA. para explorar serviço dera
diodifusão· Sonóia em- freqüênéia modulada na cidade de Lajeado, 
Estado do Rio Grande do SuL Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 2.53/93. na 
Câmara dos D~tados)~ que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RADIO CAPINZAL LIDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Capinzal, Estado 
de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1994 (n_0 301193. na 
CâiDan1 dos Deputados). que aprova o ato que renova a cOncessão 
outorgada à RÁDIO E TV TAPAJÓS LIDA. para explorar servi

- Ço de radiodifusão de sOnS--e in:iigens (televisãO) na Cidãde de 
Santarélll. Estado do Pará. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1994 (n•297/93, na 
Câmara. do~ Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇAO Pe. URBANO. THIESEN para executar serviço de • 
radiodifusãO sonora em freqüência modulada, COI:!1 fnis excl1Jsiva
inente edu-cátívos, --na Cidade de Novo Hambu~o. Estado do Rio 
Grande do Sul. Votação.adiada por falta de quorum. 

Projeto do Decreto Legislativo n• 11, de 1994 (n°265/93, na 
C~ dos Deputajios), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à S.A. RADIO VERDES MARES para explorar serviço 

-âe_radiodifusãooSonora em fu;qüência módulada_~ Cj~ 4~ for-
- ta.IeZa., EStado do Ceará. Votãção adiada pot falta de -quorom. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1994 (n• 319/93, na 
Câmara ·d~ Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇAO CULTIJRAL CRUZEIRO DO SUL para executar 
serviço de xadiodifusão sOnOra em freqüênCia modulãda-ila cidade 
de Sorocaba, Estado de São Paulo~~Votaçio adiada por falta de 
quorum. _ _ _ _ _ 

Projeto de Decreto_Legislativo n• 18, de 1~4 (n°252/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conGeSSão 
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outotgada à RÁDIO ARAGUAIA LTDA. para explorar serViço de Medianeila, Estado do Panmá. Retirado da pauta, nos tennos do 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ataguaína, Esta- art. !75, e, do Regi.meb.to Jntefilo. · · . 
do do Tocantins. Votação adiada por falta de quorum. · · · - Projeto de Decreto Legjslativo n• 39, de 1994 (n°296/93, na 

Projeto de Decreto Legislativon•J9,de 1994 (n°254/93, na qm.mdos Deputados), qoearxova o atoqoe outorga pemlissãoà 
Câmaxa dos Deputados). que aprova o ato que renova a conce~ão. R.A.P!O SERRA ~ ~ LIDA. para explorar serviço de ra
outotgada à TV TOCANTINS LTDA. para explorar serviço dera- diodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Alterosa, 
diodifusão de sons e imageos (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de Minas Gerais. Retirado da pauta, nos termos do art. 
Estado de Goiás. Volaçiio adioda por falta de quorum. 175, b, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1994 (n• 327/93, na Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1994 (n• 222192, na 
Câmara dos De~utados), que aprova_ o ato que renova a coD.=são Câmara dos Deputados), qoe aprova o texto do Acordo Ortogrãfi
oototgada à RADIO MONTANHES DE BOTELHOS LTDA. co da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro 
para explOI3I' serviço de radiodifusão sonora em onda ~ia na de 1990. Votação adiada por falta de quorum. 
Cidade de Bolelbos, Estado· de Minas Gerais.Votação adiada por Projeto de Resolução n• 3, de 1994 ~ CN, qoe dispõe sobre 
falta de quorum. a estrotura administrativa da Comissão Parlamentar CoJ:dunta do 

Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1994 (ii• 328/93, na Men:osul. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regi
Câmara dos Deputados), que aprova o ãto que oritorgã pemllsSão-à mento Interno. 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO V ALE [j()_ ~APU- Oficio n• Sn2, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
CAÍ para executar serviço de radiodifusão sonora elifffiijüência Ceriiral, enéamiDhando ao Senado Federal soli<:itação do Governo 
~com rms exclusivamente educativos, na cidade de Pou- ~ Esta~ de São Paulo, relativa ao pedido de emisSão de Let:C:ls 
so Alegre, Estado de Minas Gerais. Votaçiio adi.oda poi falta de F"maneeilas do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destina
quorum. · -d3S à liquidação de I)recat6ri<fs judlciais. Retirado da pauta, nos 

Projeto de'Decreto Legislativo n• 62, de 1993 (n• 268193, na teonos do art. 175, e, do Regimento Interno. 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concossão . f'Iojeto~~ 4i do Senado n•27, del991-Complementar, de 
ontotgada à SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL LTDA., para ex. autoria do Senador Mansneto de Lavor, qoe regulamenta o§ 3• do 
piorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na éi<lade de_ art. 192 da Constituição Federal, qoe dispõe sobre a cobrança de 
CUiabá, Estado de Mato Grosso. Retirado da p1111ta, nos termos juroS re.ili mãÍ<iÍnos, e dá Outras providênciàs. Votação odiada 
do art. 175, e, do Regimento ln temo. . . j>Õr fallll de .quorum. · · 

Projeto de Decreto Legislativo n• 64, de !993 (n• 275/93, riá Reqrieriniento n• 484, de .1994, do Senador Marco Maciel, 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a Concessão solicitando, nos tennos regimentais. a convoCação do Presidente e 
oototgada à SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE do Secretátio do Conselho Nacional de Segin:ança Alimentar 
SIA para explorar serviço de radiodifusão de sons e-imagens(tele: (CONSÉA); Dom Mauro Morelli, Bispo de Duque de Caxias e 
visão), na Cidade de Londrína, Es~ do Panmá. Retirado da Doutor Herllert de Souza (Betinho), para prestar, perante o Plená
pauta. nos texmos do art. 175, e,. do Regimento lnlemo. rio do Senado Federal, esclaieçhrienfos Sobre o <juadm de mortali-

Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na -dade infantil no Brasil, especill!mente nas regiões mais pobres, e 
~dos Deputados), que aprova o ato que outorga penniSsãO à apresentar as sugestões e medidas qrie o 6rgão proporá ao Senhor 
RADIO MARIANA L TOA. para explorar seiViÇO de radiodifusão Presidente da República. com vistas _a enfremar tão gmv~ questão._ 
sonora em freqüência modulada na cidade de Mariana, E:;tado de Vofaçiio adiada por falta de quorum. 
Minas Geràis. Retirado da pauta, nos lemlos do art. 175, e, do Requeriinento n° 680, de 1994, solicitando urgência para o 
Regimento Intemo. ~_jelo de Resolução n° 122, de 1993, que cria a Comissão de 

Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1994 (n• 303/93, na· Ciência e Teono!ogia. Votação adiada por falta de quorum. 
Câmara dos Deputados), qoe aprova o ato que renova a pemlissãO · · Projeto de Lei da Câmara n• !51, de 1992 (n• 1.002, na 
outotgada à RADIO CULTURA ·DE PAULO AFONSO L TDA. Casa de origem), qoe dispõe sobre a extinção da contribuição sin
para explorar serviço de railiodifusão sonora em freqüência modo- dica! a que se referem os arts. 578 a 59! da Consolidação das Leis 
lada na cidade de Paulo Afonso, Estado da Babia~ Retirado da doTraba1ho,aprovadapeloDecret0-Lein°5.4~2.de l 0 demaiode 
pauta, nos termos do art. 175, e, do Regúnento Intemo. 1943, e dá outias providências. Retirado da pauta, nos termos do 

Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1994 (n• 26o/93;na · art. 175, e, do Regimento Interno. · · - -
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a~ Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1991, de autoria do Se
oototgada à REDE NOVA TERRA DE RADIODIFUSAO . nador Jutahy Magalhães, qne dispõe sobre íseiição do imposto de 
LTDA, atnalmente denominada REDE FÊNlX DE COMUNICA- renda para bolsas de esi!Jdos. de médicos residentes e remuneração 
ÇÃÜ L IDA., para explorar serviço de r.tdiodifusão-Sori.órã. em: fie- de .estudantes em estágio para complementação de estndos univer
qõência modulada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do sitários. Retirodo da pauta, nos teonos do.art. 175, e, do Regi
Panmá. Retirado da pauta, nos tennos do art. 175, "e", do Regi- mento Interno. 
mento Interno. _ . _ 1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

Projeto de Decreto.Legjslativo n• 21, de 1994 (n• 292/93, na ..:.~Req1lerim:eíuó n• 81Í6/94, lido no EXpediente .da presente 
Câmara do~ Deputados), que aprova o ato que renova a pemlissão sessão. VotaçãO adioda por falta de quoruni;a)lós parecer de pie
da FM RADIO INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA. náriofavomvel 
para eXplorar serviço de radiodifusão son~ em fl;'eqÍiência IDOdu- 1.32·--DJSW.J:i~)s· após a Ordem do Dia 
!ada na Cidade de Arooverde, Estado de Pernambuco. Retirodo SENADOR _OD!..Cll/. SOARES - Denunciando objetivos 
da pauta, nos teonos do art. 175, e, do Regimento Jntemõ. escusos dos palses do Primeii-o Mundo atraVés da defesa da lm· 

Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de 1994 (n• 344/93, na plantação do ''l'lanejarnento Fatnilliu" no Brasil 
qm.m dos Deputados), qoe aprova o ato qoe outorga pemlissão à SENADOR HYDEKEL FREITAS- Problema habitacional 
RADIO CAMPOS DOURADOS FM LIDA. para explorar servi- brasileiro, principelmente no Estado·do Rio de Jaoeiro. 
ço de radiodifusão sonora em freqõência modulada na Cidade de SENADOR JOÃO FRANÇA - Importância do Sistema de 
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Vigilância e Proteção da AmazôDia- SIV AM. 17 horas, com OJ:dem do Dia que desigDa-
1.3.3- Comunicação da Presidência 1.4- ENCERRAMENTO 
- Convocação de sessão extraOidinária a realizar-se hoje, às 

~0-----------------------
2- ATA DA 169' SESSÃO, EM 29 DE NOVEMBRO 

DE1994 
2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Pareceres 
Referentes às seguintes :matérias: 
Projeto de Lei da Càmaian" 51, de 1994 (n• 1.97S.d91, na 

Casa de origem), que alteia os artigos ~. 847 e 848, caput, da 
Consolidação das~ Leis do Trabalho - CL T, que dispõem sobre 
procedimentQs a serem adotados na audiência in:ãugural das Juntas 
de Couciliação e Julgamento. 

ProjetO de Lei da Càmaia n• 216, de 1993 (n• 3569193, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o trabalho, o estudo e a reinte
gração Social do condenado e dá outras providências. 

Projeto de Lei da Càmaia n• 24, de 1994 (n" 557/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a construção de creches é esta-
belecimentos de pié-escolas e dá outras providências. ~ 

Projeto de Lei da Càmaia n• 43, ·de 1994 (n• 471/91, na 
Casa de origem). que disciplina a execução trabalhista contra a 
massa falida, acrescentando ao artigo 880 da Consolidação das 
Leis do Tràbalho um parágrafo numerado ComO § 4" ~ ~ 

2.2.2- Requerimentos 
- N" 895/94, de autoria do Senador Josaphat Marinho,soli

citaildo licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa. nos dias 30 
do corrente e 1° de dezembro. Aprovado. 

- N" 896/94, de uxgência para o ProJeto de Lei da Câmara 
n• 65/94,-que altera dJSposilivcis do C6digo de Processo Civil, rela
tivOs aos iecuxsos. 

- N" 897/94, de urgência para o Projeto~ de Lei da Câmara 
n° 66194. que altern dispositivos "do Código de Processo Civil. so
bre as ações de consignação em pagamento e de usucapião. 

2.2.3 - Comunicação da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas aos Projetes de Lei 
da Càmaia n•s 51/94,216193, 24 e 43194,lidos anteriormente. 

2.2A -Comunicação _ _ _ _ 
~ Da Liderança do PSDB no Senado_ Fedenll, de substituição 

C1e mem6ro ria Coráissão de Assuntos Sooiãis. 
2.2.5- Apreciação de matéria 

- Requerimento n• 886194, lido em sessão anterior. Apro
vado. 

2.2.6- Requerimento 

~ No 898194, de autoria do Senador ÀUIOO Menô,solicitando 
que seja cOnsidenldo de licença autorizada os dias 
17,18,21,22,23;24,25 e 28, do mês corrente. Aprovado. 

2.3- ORDEM DO DIA 
- Requerimento n° 854/94? de autoria do Senador Fran~ 

cisco Rollemberg, solicitando a inclusão em Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado n° 130/93, que concede -ao idoso e 3.0 
deficieri.te tisico ou mental, o 6eneficio da percepção de um. Sa
lário minimo mensal, desde que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua famí
lia, regulamentando o inciso V do artigo 203~ da Constituição 
Federal. Aprovado. 

- 2.3..1- Matérias apreciadas ap6s a Ordem do Dia 
- Requerinientos n°s 8"96 e 897, de 1994;' lidoS no Expe-

diente da presente sessão. Aprovados. 

2.3,2 - ComUDicação da Presidência 
- Convocação de sesSão extraordinária a realizar-se hoje, às 

17 horas e 29~ minutos, com Ooiem do Dia que desigDa-
2.4-ENCERRAMENTO 

~RIO----------------------~ 
3- ATA. DA 170' SESSÃO, EM 2? DE NOVEMBRO 

DE1994 
3.1- ABERTURA 
3.2-EXPEDIENTE 
3.2.1- Oficio 
- N" 101/94, de autoria do Senador Pedro Simon, collllllli

cando viagem ao exterior para desempenhar missão~ 
3.2.2- Requerimentos 
- N" 899194, de otgência, para o Projeto de Lei da Càmaia 

n• 67/94, que a!tel:a dispositivos do C6digo de ProCesso Civ~il so
bre o processo de coohecimento e o processo cautelar. 

- N" 900/94, de uxgência, para o Projeto ile Lei da Câmara 
n• 147194, que dispõe sobre a criação de cargos e funções na Se.
cretaria do Tnõunal de Contas da União e dá outtas providências. 

3.3-0RDEMDODIA 
-Requerimento n• 680194, solicitando urgência para o Pro-

jeto de Resolução D0 122/93, que cria a Comissão dé- Ciênciã. e 
Tecnologia. Aprovado. 

- Requerimento D_o 890/94, de autoria do Senador Carlos 
Patrocínio,_ solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Re
solução n° 94/94, que altera o Regimenfo IDterD.o do Senado· 
Federal, transformando a ComisSão de Educação em Comissão 
de Educação, Ciência e Tecnologia_e do Projeto de Resolução_ 
n° 1221!13. que cria-a Comissão de Ciência e Tec:D.olo,iia. APro
vado. 

3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

~ ReqÜerimentos n"s. 899 e 900/94, lidos no Expediente <h 
presente sessão. Aprovados. 

3.3.2-- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão exfraordinária a realizarRse hoje. às 

17 horas e 36 minutos, com Ordem do Dia que desigDa- ~ 

3.4-ENCERRAMENTO 
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SUMÁRIO-------------------------
4- ATA DA 171' SESSÃO, EM 29 DI': NOVEMBRO 

DE1994 
4.1- ABERTURA 
42- EXPEDIENTE 
4.2..1- Requerimentos 
- N• 901/94, de urgência p= o Projeto de Lei <l;l Câmara 

D0 68194, que altera dispositivos do Código de Processo Civil, rela
tivos ao processo de execuçã~ _ 

- N> 902/94, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara 
n• 138194 (n• 4.772194, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
transformação da Escola Superior de Agricultura de Lavras, Esta
do de Minas Gerais, em Universidade Federal de Lavras. 

43-0RDEM.DODJA 

- Requerimento n• 868/94, de autoria do Senador Alfredo 
Campos, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei da Câmara n• 117/94 (n• 4.151/93, na Casa de origem), que al
tera. dispositivos dó DecretO-Lei n° 227. de 28 de fevereiro de 
1967. Aprovado. 

4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
__ - Requerimentos D0 S 901 e 902, de 19~. lidos no Expe-
diente da presente sessão. Aprovados. 

4.3.2 -Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessãá-e:diaorrlinária a realiZar-se boje, às 

'17 horas e 40 minUtos, com Ordem do Dia que oesigna. 
4.4- ENCERRAMENTO 

SUMÁRIO------------------------
5- ATA DA 172' SESSÃO, EM Z9 DE NOVEMBRO 53-0RDEMDODJA 

DE 1994 -Projeto de Leida Câmara n• 120/94, (n•3.202192, na Casa 
5.1- ABERTURA de origem), que altera dispositivos da Lei n• 2.180. de 5 de feve-
5.2- EXPEDIENTE -- -relio de 1954, que dispõe sobre o Tribunal Maritimo. Apreciação 
5.2.1- Requerimentos - -------sõbrésta.da, após parecer de plenário favorável com emenda de re-
- N" 903/94, de urgência para o Projeto de Lei da-Câmara dação e abortura de prazo-de cinco sessões ordinárias para ofereci-

n• 139/94 (n• 4. 7711~4. na Casa de origem), que dispõe sobre a mento de emendas. -
transformação da Estola Paulista de_ Medicina em -Universidade 5.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
FederaldeSãoPauloedáoulrilsprovidências. --Requerimentos n°s 903 e 904., de 1994, lidos no Expe-

- N" 904/94, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara diente da presente sessão. Aprovados. 
D0 133/94, que cria as Superintendências Estaduais do InStituto 5.3~-Designação-daOrdemdoDiadapróximasessão 
Nacional do Segoro Social-INSS; nos Estados do Amapá e R9- 5.4-ENCERRAMENTO 
raima e dá outras providências. _ __ _ 6- MESA DIRETORA 

- N• 905/94, de autoria do Senador Cid Sab<íia ®_ CiUvalho, 7- LÍDERES E VICE·LIDER.ES DE PARTIDOS 
solicitando que sejam considerados, como licença autOrizada: os 8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
dias 1•, 3.4,7,16,17,18,21,25.28 e29 do mês de novembro-do cor- TES 
rente ano. Aprovad~ 

Ata da 1683 Sessão, em 29 de novembro de 1994 
. 4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Huml)ertoLucena, Chagas Rodr"igues e Carlos Patrocfnio. 

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

Airton Oliveira- Alexandre Costa- Alutzio Bezerra·~ CM
los de 'Carli- Carlos Patrocinio- CQutinho Jorge- Edoardo Su
plicy - Epitácio Cafeteira - 'ESpeódião Amin -- FlaviaDo Melo -
Gilberto Miraoda - Humberto Luoena - Hydekel Freitas - Irapu
ran Costa Júnior- Jacques -silva - Jarba.s PassarinJ:lo - João Cal
mon - João França - João Rocha - Josaphat Marinho - José 
Eduardo- Josê Richa- José Sarney- Júnia Marise- Jutahy Ma-· 
galhães - Lavoisier Maia - Lourival Baptista- Lucídio Portella
Mansueto de I:avor- Márcio Lacerda- Mauro Benevides --Moi
sés Abrão - Nabor Júnior- Odacir Soares.- Ronaldo Anigão
V ahnir Canipelo. 

O SR. PRESIDENTE (CllagasRodrigues)-A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores. Hiverido nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de DeUs, inicl.anws nossos ~os. 
A Sr' 1• Seeretária proCederá. ! leitura do Expediente. 

_É lido o seguinte __ 

-EXPEDIENTE 

:MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N• 361, de 1994 (n• !.07CY94, na origem), de 28 do corren
te, CODJllnicando o iecebimento _da Mensãgem SM ·no 19.3., de 
1994, que participava o acolhimento do pedido de retificição da 
Resolnçãon•61, de 20 de outubro de 1994. _ _ _ 

_ N" 362, de 1994 (n• 1.071194, na origem), de 28 do corren
te~ comunicando o recebimeni.o das MenSagens CN noS 249 a 298, 
de 1994, que part:i.Cip-avam ter-se· esgotado, sem deliberação do 
Çopgt-.,fseNacional, o prazo para apreciação das Medidas Provi
sórias n" 621 a 6:24, 626, 670 e 672. de 1994. 

N" 363, de 1994 (n• 1.072194, na origem), de 28 do corren
te, comunieaudo-orecebimento da Mensagem CN n• 299, de 1994, 
que participava a aprovação da Medida Provis6ria n• 673; de 1994. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. - · 

!ária. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela sr 1 a Secte-

É lido o seguinte 

REQUEREMENTON•~,DE~ 

senhor Presidente, 
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Republica 

para participar, como Chefe da Missão EspeciaL destiDada a repre
sentar o Brasil nas cerimônias de posse do Presidente eleito dos 
Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de Léon, na Ci
dade do Mél<ico, DO perlodo de 30 de novembro a 3 de clezembro 
de 199:4, solicitado autorização do Senaclo para aceitar a referida 
missão, nos-tei:tilos dos arts. ss. m, da Cons_tituição e 40! § 1°, alí-
nea a, do Regimento Intemo. _ _ -_ _-

Sala das Sessões, 29 de novembro. - Senador Pedro Si-
mon. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ., O requen' 
mento lido será remetido à Comissão de ).l.elações Exteriores e De
fesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, nos 
termos do art. 40 do Regimento lntemo. 

-Sobre a mesa, projeto que será lido pela Sr" !'_Secretária. 
É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 84, DE 1994 

Dispõe sobre a ob~ncia de prazos 
processuais por Juizes. membros do 
Ministério Público c Advogados. 

O CóNGRESso NACIONAL d~ta_: 

Art. 1 g Os prazos processuais., estabelecidos em lei, 
serão igualmente observados por Juizes, membros do Ministério Público e 
Advogados. 

§ ]• Somente em cará.ter excepcional, e mediante 
justificativa aceitável, poderão os Juízes dilatar os prazos a que estejam sujeito~. 

§ T' A inobservância dos Prazos processuais, ainda 
que justificada, quando prejudicial à parte., ao litisconsorciado, ou ao terceiro 
interessado na lide, sujeita os responsâveis à re~çao d~ danos. através da 

. açao própria 

·Art. r A iiÍobservãncia,. pelos Juizes, do disposto no 
artigo 3.5, incisos II c III, da Lei Complementar n"i.5, de 14 de março de l 979; 
pelos membros do Ministério PUblico, no art. 236, inciso I, da Lei 
Complementar n• 75, de 20 de maio de 1993; c pelos Advogados, nos artigos 32 
e 33 da Lei n" 8.906, de 04 de julho de 1994, será registrada nos assentamentos 
funcionais, quanto aos dois primeiros, c nos da entidade de classe, qUantO aoS: 
Advogados,. nas rrés hipóteses, a título de censwa 

Parágrnfo ünico-. A co-nduta processual incompativel 
com o cxen::ício limcíonal, relativamente aos pr.uos, registrada na fotma deste 

artigo, implica, para os Magistrndos c membros do Ministério Público-, exclusão 
dos respectivos nomeS, por linl ano, da lista de promoçao, e para os Advogados, 

se requerida pela parte, a sançlo diSciplinar prevista no inciso I do artigo 35 do 
Estatuto da Advocacia. 

Art. 3" Esta Lri·.entra em· vigor na data de sua 
publicaçlo. 

Art. 4'" Rcvopn-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

A Lei Complementar rf' 35, de 14 de março de 1979, que 
díij)õc sobri a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, prevê, em seu artigo 35, 

-inciso II, que os Magistrados nao poderio exceder injustificadamcnte os prams 
paJa sentenciar ou dcspacflar. No inciso III do mesmo artigo, inclui·se, 
igualmente, como dever dos Magistrados, o de determinar as providências 
ncces5á?as para que os atos prpcessuais_se realizem nOs prazos legais. 

No mesmo sentido, a Lei Complementar n" 75, de 20 de maio 
de 1993, no artigo 236, inciso I, prescreve, em respeito à dignidade das 
funções. e à da Justiça. -que o-s membros do Ministério PUblico da_ UnillÇI c. 
extensivamente, os dos Estados e do Distrito Fl:dcral. dev~ observar e t:umpnr 

- os prazos legais. 

Os advogados, por seu turno, se não- atentarem para oS -
prazos., sujeitam seus representados à sucumbência procCSSllal, sendo essa uma 
das ruões pela qual o novo Estatuto da Advocacia, vers<ido na Lei n" 8.906, de 
04 de julho de 1994. através dos artigos 31 a 43, estabelece sanções que incluem 
a censura, a suspensJo e Cxclusão, até a multa, sem prejuízo da ação própria, de 
rep<AÇão de danos; contra o Ad~gado faltoso. 

O que se observa na prática é que os Magistrados e membros 
do Ministério PUblico não atentam, como deveriam, para as exigências legais, 
porquanto a prcelusão temporal só ocorre em _relação aos interesses diretos dos 
Advogados e de seus representados. Nenhum prejuizo advbn, com o 
retardamento processual, para os Magistrados ou membros do Ministério 
PUblico. Constata-se, assim, flagrante injustiça em relação às partes, que obtem 
a prestação jurisdicional tardiamente e~ quase sempre, com desgaste do 
resultado, seja qual for, fato que enseja, entre os braslleiro.s, o sentimento de 
precariedade da Justiça. 

Consideradas as C011dições oferecidas pela· Uni.!lo e pelos 
Estados. que incluem repartições e scrvenrias cartoriais, equipamentos. 
iluminação e transportes, tanto à Judicatura quanto sos membros do Ministério 

· PúblicO, sempre no limite do pos:sivd ao Pafs. e considerando ainda que esses 
bcneficios nlo sio extenSivos aol Advogados, pois estes têm que prover todas 
as necessidades dos seus escritórios, embora se qualifiquem como colaboradores 
esscnci:Us ã Justiça. conclui« ser inaceitável que somenle estes últimos, 
exatamente, tenham que cumprir os prazos processuais estabelecidos em ~el. 

Em paises como a ltália, os Juizes são passiveis de açõcs 
indenizatórias por negligência. Nos Estados Unidos da América. a prestaçJo 
jurisdicional tem prazo certo, notadamcntc porque, de fato, ali se observa o 
principio da oralidade processual, também adotado no Bras!}, mas aqu1 
iõobsetvado. Naqueles dois palses, tomados como exemplos, dentre tantos 
outros, os Advogados dispõem de salas nos Tnbunais e reccbcni cortesias 
dispensadas aos Magistrados e Procuradores Públicos. AqUi, sem quaisquer 
vantagen.s, s.!lo oo únicos a responder por eventuais perdas de prazo. 

Do e:tpasto, pede-$e aos ilustres Pan:s que atentem para a 
necessidade de que se insiale-- entre nós o- Direito justo, que se inicia pela 
observância dos preceitos legais relativos aos prnzos, a todos impostos. -

Sala&.S..SOC.,<m .2.'! 1& ~4~&e ~ /?~< 
' 

aQAÇ'Q[f!j 
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CATili.OCIO !QIIoSJ, CSTATUTO. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O projeto será 
publicado e remetido à comíssio competen~ 

Solxe a=, requerimentos que ser;õo li<b pela Sr' Secretária. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 887, DE 1994 -- .. 
Nos tennos do art.·13;§ 1°: do Ref;imento Interno do Sena

do Federal, solicito que as faltas às sessões dos dias I, 3, 4, 7, 16, 
18 e 21 de novembro, sejam coosideradas como licença autoriza
da, por causa de compromissos no meu Estado. 

Brasilia, 28 de novembro de 1994. 
Senador Joaquim Beato. 

REQUERIMENTO N' 888, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 13, §!',do Regimento Intemo, do Sena

do Federal, requeiro Seja coosiderada comO Iicençà- ãntorizada-a 
minha ausência dos IIabalhos da casa, nos dias 7, 8, 9, !O, 16, 17, 
18, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro do con-enle ano, ein razão de 
estar nesses dias tratando de assuntos partidários no meu Estado. 

Sala daS Sessões, 29 de noveinbro de 1994. -Senador Dar-
cyRibeiro. · 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A vo~ 
dos requerimentos fica adiadi, por falta de quorum. -~ 

A Presidência recebeu o Aviso n" 486. de.J9g4, de 28 do 
corrente. da Presidente dO TnCuna1 de Contas da União. encami
nhandO a Decisão n° 702'94? de 23 do coneni.e, referente a pioví: 
dências solicitadas pela Comissão Parlameiltar Mista do Orçamen
to quanto à execução de projetos pela Prefeitura Municipal de Eu
nápolis, no Estado da Bahia. 

A matéria será despachada à Comissão Mista de Planos, Or
çamentos P6b!icos e FISCalização e, por cópia; à ComiSsão de As
suntos EcozlamiOOS. para conlieclxriento e ~ de eventuais me
didas cabíveis. 

O SR; PRESIDENTE (ÇbagaiRodrigues)- A Presidência 
recebeu o Oficio n' 157, de 1994, de 25 do commte, do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. cõmunicando que aquela Corte, ao 
julgar a Ação Direta de IuconstitucroDalidade n• 167992-11210, 
pcir'unã.minidade, nãO CoDhe:cCu do Ieõ.irsô -e declaioU a inconstitu
cionalidade do caput do an 10 da Lei n' 2:!45, de 29/12/53, com . 
affilaçãó dade·pelo art I' da Lei n'7.~'!P; del5112'88,, 

O~expédienle- seci encamfuhado à ComiSsão de Constitui
ção, Justiça e Cidadalria, pan conhecimento. 
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O SR. PRESIDENTE (C.agas Rodrigues)- A Presidência 
comunica ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou, em sua 
reunião do dia 24 do corrente. os Requerimentos de Informações 
n"s 837,847 e 857, de 1994, dos Senadores Gilbert_o Miranda, Jú
lio Campos e Moisés Abrão. aos Ministros menCionados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Prq'l'isólj_a n• 725, de 
24 de novembro de 1994. que dispõe sobre a instituição de crédito 
fiscãl, mediante ressarciniento do_ valo;r de_ conll;ibuições sOciais 
(PIS/PASEP e CONFINS) nos casos que especifica, e dá outras 
providências. ,_ _ __ _ _ 

De acoxdo com.as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos§§ 4• e S• do art.~2" da Resolução n• 1/89-CN, fica assim éonsti
tuída a comissão mista in=bida de emitir parecer sobre a matéria; ~ 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

1. Alfredo Campos I. Ronan Tito 

2. Cid Sabóia De Carvalho 

PFL 

2. César Dias-_ 

3. Odacir Soares 

, t 4. Moisés Abriio 

' ' , S. Joaquim Beaio -
,I 

3.GuilhennePabnetta 

PPR 

4. Hydekel FreitaS 

PSDB. 

5. Dirceu camefro 

PMN 

6. Francisco Rollemberg 6. 

PRN 

7. Ney Mar.mhão 7. Aureo Mello 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO. 

1. Mussa Demes I. Josê Jorge 

PMDB. 

2. Luís Roberto Ponte _ _2. Gettnan~ Rigotto 

PPR 

3. Paulo Mandarino 3. Franciscõ Evangelista 

PSDB. 

4. José Amôal 4. Marcos Fotmi.ga 

PP 

S. João Maia 5. Josê Linhares 

PDT 

6. Max Rosenmann 6. CamõnJunior~ -

PSTIJ~ 

7 .Ernesto Grade lia 7. Maria Luiza Fontenele 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação di matêria: 

Dia 29-11-94-~designação da comissão mista; 
Dia 30-l 1-94- instalação da ·comissão mista; 
Até 30:11-94- pmzo para recebimento de emendas. Pzazo 

para a comissão mista emitir o parecer Sobre a admissibilidade; 
_ ~ Até9-12-94-prai:Ormàldacomissãomlsta; 

Até 24-12-94- pmzo D.o Congresso Nacionà!. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigiles)- Sobre a mesa, 
requerimentí) que será lido pela Sr" 1' Secretária. ~ 

~ É lido o seguiÍ>te 

REQUERIMENTON" 889, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do § 1 • do art. 13 do Regimento lnter

-~9?_seja c::ons_ideptda_como _liçença autori.zada a _!Ilinha ausência aOs 
trabalhos da Casa no dia 28-do corrente mês, por motivo de encon~ 
tro político no meu Estado, o Paraná. 

- Sala das Sessões, 29 de novembro de I 994.- Senador José 
Eduardo. 
~ -=---O SR.I'gESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A vOtação do 
Teque:ri:mento_fic;t adiada Pof"íaita de quorum. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Louriyal Baptista. 

. O S!l LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o 
segui:Õ.te discurso.)- Sr. Presidente.-sr:s e Srs. Se~ore.s. ~se
tembro do ~nte ano,_ decorridos do'IS me~$_ da nn.pl.antaçãD do 
real, fiZ um pronunciam~D.to: nestâ Casa, -reíerindo-me ao su~ 

- exiraordináriO do novo Plano Econômico no processo -de estabili
zação da econl>mia e no controle da inflaçã~ ~e, -~ longa data, 
vinha atoxmentando a vida dos brasilerros e mvmbilizand.Q_o pla
nejamento e a execução de projetos, tanto no setor público quanto 
na área da inicíativa priVada. 

-· - - Na-qu~la- ocãsiio~ ~Sr. Presidente, fiZ uni breve comentário 
_ ressaltando a importância e a eficácia das medidas que vinham 

sendo tomadas pelo Governo para ·cOrrigir os enlraves ao nosso 
desenvolvimento ecoo.ômico. e-St.infular os investimentos produti
~os_ e _piUiuove: a ~~da do crescimento em~~ ~n:iia. 

Indiscutivelmente, em pouco tempo de vigência, objetiv~~ 
importanUssimos foram alcançados, como a redução da inflaÇão a 
níveis irrisórios., considerando as taxas anteriores muitO-altas? que 
em junho deste ano alcançoo. a niarca. de 44,65%; -o rebaixamento 
da tax;_:~ des~prego; a con~nçãO da alta do dólar e da especula
ção parasitária da ciranda fmanceira. 
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Sou um dos que mais tem aplaudido o Plano Real e acredito 
que os seus efeitos benéficos e duradouros muito contnõuirão para 
o nosso progresso e o_nosso desenvolvimento, que antes vinham 
sendo prejudicados por um persistente e miligoo prÕcesso infla
cionário, que Corroía- os SaJ.áriõs, inibia_o_s_ investimentos na produ
ção, produzia desemprego e estimulava a especulação e o endivi
damento das empresas e do setor público, impondo, em todo esse 
conjunto de distorções, um sacrifício muito grande à população. 

Sr. Presidente, a restrição que ftZ. naquela ocasiãO, é a mes
ma que faço boje com relação a essas medidas do Plano, porque 
não estou convencido da eficiência da política de juros altos para 
conter o consumo e :reprimir a tendência históriCa de nossã infla
ção. 

Em setembro deste ano, decorridos dois meses da jmplanta
ção do reaL registrei que em junho, com inflação medida pela TR 
em tomo de 44,65% no mês, a taxa de juros, por võlta de 64%, 
_:representava, menos de 50% acima~ ~o. 

Em agosto, com uma inflação de 5,46% bancos oficiais que 
cobravam juros mais baixçs do mercado estavam operando à taxa 
de 10% para empnlstimo pessoal. 9,8% para cirtão de ci'édito e 
9,9% para cheque especial. Estes juros iriam para 16%, no caso de 
eventual atraso.. 

Ora, Sr. Presidente, naquela ocasião. eri já alertava que es
sas taxas de juros representavam 100% da infração. 

Muito precx:upado. vejo agora que essa tendência de eleva
ção dos juros pode comprometer todo o esfOIÇo desenvolvido pelo 
Govemo para conter o pr6prio processu i.nflaciohário e a especula
ção fmanceira, que tantos males nos causaram no ~ado. 

Mais importante do que comer o consu_n;t9 é ~ a pró
pria iriflação, sem sacrificar ainda mais a população com as salá
rios congelados e. certamente, com suas dívidas., pelas quais pa
gam esses juros abSllrdos. mesmo sem cpmptar nada. pois, segtm
do os jomais. o consumo despencou 75%. isto medido pela procu-
ra de crédito pessoal. ~ _ - - _ _ _ 

V e~ Sr. Presidente. _que a ~o deste mês de nOVembro, 
segundo os índices do IBGE, será de; 3,27% pelo IPCR ou de 
2.95% pc;lo IPCE. Entretanto, entre os ilruicos Plicials que cobram 

juros mais""moderados, essas: taxas estão em tomo de 13% para o 
crédito pessoal e mais do 13% para cheque especial ou cartão de 
crédito. • 

A ioflação caiu com relação a agosto, nlã.s os-seus juros de 
100%, atiíahnente chegam a 300%, iSto é, oquádruploâe3.27%, 
que é a inflação mais alta medida pelo JPCR. 

Não vejo 16gica que justiflque esse critério "Como benéflCO à 
economia e tenho receio Dão apenaS pelo (:ndívidamento das pes
soas, que p:xletão aquecer essas taxas de juros pela procura obri
gatória de novos czéditos para rolarem suas dívidas, mas, também, 
pelo endividameDJ.o dos Estados e Municípios, que não são emis-
sores de moeda. --

Os aluguéis aumentaram 65% depois da nova moeda. se
gundo a Gazeta Mt;rcantil de hoje. enquanto o salário mínimo su
biu cerca de 8% e os- salários-dos servidores plblicos há muito es
tãO congelados, necessitando, por isso, estudos para unlá revisão 
oportuna, visando uma reposição ti\) seu poder aquisitivo; o que- é 
muito justo_,_ pois os assalariados são __ sempre-os mais sacrificados 
pelos planes de estabilização econômica. 

Finalizando, Sr. Presidente, apelo para a reflexão desta Casa 
do Congresso Nacional e do Governo para esse problema que a.fe-

ta cliretamente a economia do País e a ~vida das pessoas, r.ttão- por -
que me preocupo por interferir frontalmente na qualidade de vida e 
no bem-estar da população bmsileira. 

Era o que tinha dizer. Sr. Presidente. 
Muito obrigado. (Muito bem! Pabnas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Co~tcedo a 
palavta ao nobre Senador Jut.ahy Magalhães. · 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. PrOmmcia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Sôl!' Srs. Senadores. o§ 4° 
do art. 60 de_ nossa Carta Magna defme as pjáléxlaS-que não podem 
ser objeto de emendas constitllcio~ elenCãn~ em 3:penàs _qu?-tro 
~incisos, aquilo que cqnstibli o Coi'ação,_ o cenie sagrado da nossa 
oidem político-:constituciOnaL São, partinto. os únicoS tópicos ex
preSsarilente erigidos à condição de clãusulas pétreas da Constitui~ 
ção. 

Um daqueles quatro incisos garante a· perpetuidade da forw 
ma federativa do Estado lmlsileiro, firmando a concepção, já matri
festa oo art. 1° da Carta. de que esta Nação é fonnada pela união 
indissolúvel dcs Estados e Municípios e do Distrito FederaL Ou
tro, cuida de assegurar que jamais serão abolidos os direitos e ga-.. _ 
rantias individuais, prerrogativas inalienáveis da pessoas humana. 
Os dois fucisoS resíalites, porém. abordam matéria não nienos tm
portante. CriStalizam eles as duas características basilares da de
mocracia representativa: o voto__direto, secreto, univ~l e _periódi
co-e a separaçãO-dos Poderes. 

O prommciamento que boje dirijo a este ~lenário aborda 
tema diretamente relaciçnad.o a essa segunda __ cara.ct.el.fSúcit -essen. 
cial da del:IlOCI3cia representativa: a separação dos Pod.~. Enfo
carei, aqui, simação configuradoJ:a de concreta ameaça a essa viga 
mestra do nosso sistema político. - -

~ fato, para que um sistema político p:>Ssa ser considerado 
d.emocrát.ico, não- basta que os govemantes sej3:IU escolhidos pelo 
povo. Uxge.. outrossim. que não sejam empalmados peli- mesma 
autcridade os poderes de legislar, administrar e julgar. 

. Sabemos todos que, historicamente, a criação do Parlamen
to antecede, em vários séculos, a unive=lização do direito de 
voto. Na verdade, muito_ antes de se estabelecer o seu próprio prin
cípio da escolha dos administradOre-s pelo voto. já se hãvia perce
bido a necessidade da existência de um 6rgão representativo que 
controlasse os excessos dos governantes. Isso para não falar na ex
tensãO do direito de voto aos não-proprietários e às :oiulheres, por 
'exemplo, conquistas que conespondem a um nível de cç)J)sCtência 
democrática que só muito recente:Qlente foi atingido. 

Foi em pleno século xm, ainda no período áureo das mo
~quias absolutis~ muito antes de sequer cogitar-se da entrega 
da administração do Estado a mandatários eleitos. que se lançou a 
semente do que viria a ser o Parlamento IllOdemo. Naquele século, 
mais precis3.mente no ano de lZlS, os balões ingleses consegui
ram obrigar o Rei João SemwTerra a as~~guial'_:Ihes o direito, ínsw 
culpido na Carta Magna de constituírem um "Con.Selli.o COmum". 

Faço essa digressão, Sr- Presidente. SI's e Srs. Senadores. 
para enfatizar() quanto o eonceito de separação dos Poderes imbri
ca-se com as primeiras tentativas de limitar o despotismo dos mo
narcas, confundindo-se, portanto. com as pr6prias origens dos 
ideais democráticos. 

O &eliSó comum identifica democtacia. cOmo" o regime em 
que o povo vota para escolher seus governantes. É hora, todavia,"" 
de mostrarmos às pessoas menos informadas que isso não basta. 
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que a separação dos Poderes é tão essencial à democracia quanto o 
voto popular e, ainda, que separação dos Poderes implica equilí, 
brio e independência entre eles. 

O mais recente dos muitos peiÍodos autoritãri.os-que experi
mentamos na nossa história republicana deixou marcas que ainda 
não se apagaram. Dut3llle aqueles anos, as aspirações democráti
cas encontravam sua síntese de maior ressonância popular na luta 
por eleiçõeS livres e diretas. Quaiido amadureceu a crise do regirile 
militar, contudo, oulr.ls bandeirns demoaáticas de Igual importân
'cia vieram so~-se àquela. Entre elas destacava-se o reclamo pela 
convocação de uma Assembléia NacioW Constiminte. -

Esse pleito refletia a coDSciência da necessidade de reorga
nizar-se a vida institucional da Nação, toda ela moldada, àquela al
tura, para atender às conveniências do autoritarismo. E -n~~~dro 
do reordenamento instimcional da Nação um tema agigantava-se 
em relação aos demais: o restabelecimento pleno das prerrogativas 
do Poder Legislativo. · 

Poder Público- pronta atuação de legislador. Para tanto, o consti
tuinte italiano institui os piovvedimenti provvisori c::on forza di 
legge, expedidos por decreto, previstos no art. 77 daquele texto 
constitucional. No inciso V do art. 59 e no ait. 62 da Carta- brasi
leira, o iDstituto ganhou O nome de medida provisória. -

A adoção da medi~ provisória pelo ordenamento constitu
cional brasileiro é, portanto, o resultado de preocupações paralelas 
do constituinte de 88. Por um lado, objetivou-se extinguir o autori
tário sistema do decreto-lei. Por outro, buscou-se suprir a necessi
dade de dotar o Poder Executivo ~ mecanismos nonnativos ade
quados ao atendimento de situações emerge!lciais que não possam 
aguardar os procedimentos legislativos ordinário_s scin o risco de 
prejuízos consideráveis à ordem econômica, política ou social do 
País. 

• Como se pode ver, a intenção original da Assembléia Na
cional Co_nstitu!J?.te, ao ad_ot~ o institUto. fruto de cuidadosa ava

, ll_ação. foi do~ oy~ís_ de um instrumento normativo ~dequado a 

É que os estrategistas do regime militar, preocupados com a situações especialíssrmas. Lamentavelmente, porém. o Executivo 
sua imagEm. especialmente perante a cómunidade internacional. vem desvirtuando por inteiro ·e:;sa-iittenção desde a entrada em vi-

gência da nova Carta. 
cuidaram de manter o Congresso Nacional em funcionamento du- - - -- -
:rante a maior do tempo em que estiveram no Poder. Por outro s:. Presidente, S~s e Srs. Senadores, afrrmei. no início deste 
lado, com o frto de evitar que o Parlamento pudesse representar PI"?nunc~ento, que abordaria situação configuradora de verda
qualquer obstáculo à consecução ?e seUs objetiVo~ traiaia,m ~e -de~ ,~eaça a essa viga mestra do regime democrático, que é o_
emasculá-lo, privando-o de suas prerrogativas mais impOrtantes:·· pnDCiplO da separação dos poderes. O que pretendo deixar aqui, 
Entre-elas, por exemplo, a de alterar o projeto de lei orçamentária fazendo eco a recentes maniíeSia.çõeS de vários colegas, é um 
anual e a de exercer a iniciatiV-a legislãtiva naS inãféiiá.s de maior ~pado brado de ai~ em _relação à utilização irregular, ex
relevância politica e eooDômica. A.Ss;Tn durante aquele periodo de cesslva e ?espudorada do ~tifutO da -~edida provisória por parte 

........... do Executivo. -
nossa história, o Congresso Nacional foi -convertido -ptatiCai:nCnte _.-' 
em um cartório com a -função de referendar tudo que exa decidido A triste realidade é que o ~sso de redeJDOCJ:atização não 
pelo Executivo. Significativa pan::ela da elaboração legislativa se- logrou fa~r do Parla~~~ efetiV<?~ detentõ!_~o poder de legislar. 
·quer passava pelo Parlamento, adentrando o- Inundo juridico pela Q_ mecams~ normativo cnaâo pelo constitt:Jfute- pai-a ser Usado 
tortuosa via do famigerado decreto-lei pelo ~ecullvo em situações ~ acabru por transf0lli13I'-se, 

pela _vta do abuso, em procedmJ.ento legislativo Oidinário. De ex~ 
A eleiçãO da Assembléia Nacional Constituinte, em 15 de cepc10nal, 0 e~exc:fcio da competência legislativa pelo Executivo 

novembro de 1986, e a subseqUente promulgação da nova Consti- p~sou à condição de regra geraL O abuso vem assumindo tal pro-
tuição do Brasil, em 5 de outubro de 1988, representaram, portan- P?içã? que podemos afinOal', sem medo de errar, que o Poder Le-
to, marco decislvo do reencontro da Na,ção _com a _ óemocracia. · giS_lahvo vem sendo usurpado pelo Poder Executivo em suas atri-
Para os representantes diretamente eleitos pelo povo para elaborar -bu1ções constitucionais: · · - · ·· --- -

aquele documento, uma das principaiS preócupações_ foi expUrgar 
da Oidem institucional os resquíçios do :regime antoritãrio _recém- - No dia 8 do coiiente mês, foi editada a Medida Provisória 
enterrado, garantindo a plena retomada, pelo Legislativo, de suas de n• 701, !"blicada no Diário Oficial da União do dia 9. Essas 
prenogativas. Nesse contexto, o instituto do decre-to-lei foi, evi~ 701 medidas provisórias, em pooco niais de 6 anoS de Vigência da 
cientemente, eliminado do novo texto _constitw::jonal. att:Jal Carta política, representam, em mé<lia. cexca de uma medida 

O Constituinte de 88 entendeu conveniente, poréin, a adoçãO ' -provisória a cada 3 dias. E novas medidas provis6rias Continuam a 
de procedimento legislativo especial que, sem incorrer nas C31'3.cte- ser constantemente editadas, num ritmo cada vez mais frenético a 
rlsticas ditatoriais do extiDto decreto-lei, pudesse ser utilizado ex- maior Parte delas reedições de textos não- transformados em J;i. 
traoidinariamente pelo Executivo para atender a situaçõeS de ex- No dia 10 deste mês, tínhamos em tramitaÇãO -nLlCongressO Na-
trema UTgéncia e relevância. Partin-se do pressuposto de que, em ciona!SO medidas provisórias, seri.do 38 delas reedições. 

O ex-Presidente José Samey, em menoS de um ano e meio 

algumas ocasiões, a neCessidade de se dar solução adequada e efi
caz a detennioadas situações emergenciãis entra eiõ. choque com a 
inevitável lentidão do- procedimento ordínárip de fonnação das 
leis, tomando-se imprescindível a adoção de instrumeD10S nonna
tivos mais ágeis, que possam ser utilizados pelo Poder Público. 

Para atender e".sse objetivo, o constiminte ôrã.Sileiro de 1988 
foi buscar inspi:raçlio na Constituição da República da Itália, de 
1948. Naquele pais, tal como aqui, o constituinte democrático viu
se fmçado a encontrar uma solução para eliminar o sistema do de-
creto-legge - editado de modo abusivo no regime anteri_or _- se_~ 
entretanto, suprimir a possibilidade de ~ção normativa do ExeCulí
vo diante de acontecimentos extraordinários, que demandassem do 

que governou sob a égide da nova Constituição, asSinou 147 medi
das provisórias-. O malfadado Governo Collor, surpreendentemen
te, foi até mais moderado: editou 160 niedidas-nos seus dois anos e 

meio: _Ramar ~.-pÕr seu turno, suPera de longe ambos os -pre
dec~.~ até o dia 4 do corrente mês, ~ aoos após sua posse 
provisória quando do afastamento de FeiDando Collor para res
ponder o processo de impeachment perante esta Casa, jâ era res
ponsável por 392 medidas provisóriàs. - - · 
. Alguns, mal informadoS ou mal intencionados, talvez obje

~ tassçm ~u~ o ~~tiy~egisla porque o_ Congresso não o faz._Será 
verdadeua a alegação? Tomemos o pericdo que vai 23 de novem
bro de 1988, data da edição da Lei n• 7 .679, pOuco após a pro!nul' 
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gação da nova Carta. até 8 de julho do corrente ano, data da Lei n• 
8.910. Nesse petíodo, inferior a seis anos, o Congresso_ Naciooal 
aprovou nada menos do que 1.232leist Uma média superior a 200 
leis por ano! Mais de_ uma lei a cada dois dias! E ainda há quem 
acuse esta instituição de não atu:ar! 

Para· absoluta clareza da análise, cabe ainda um questiona
mento: dessas 1.232 leis, grande parte não seria justamente restil-
tado do processo de conversão de medidas provisórias em lei? A 
verdade é que apenas 227 delas resultaram desse processo. As res
tantes 1005 tiveram out!a origem. 

Qualquer alegação de ineficiência- dá Congresso Nacional 
para justificar a pletórica atividade legislativa do Presidente_ da Re
pública fica prejUdicada à luz desses números. 

A toda evidência, o que está ocorrendo .é que o Executivo~ 
elegeu a medida provisória co_mo um instrumenlo para viabilizar 
qualquer matériã "em relação à qual não esteja seguro de contar 
com maioria do Legislativo. Isso porque o _texto do art. 67 da 
Constituição é Claro: caso um projeto de lei seja rejeitado, a_ maté
ria dele constante somente poderá ser reapresentada em novo pro
jeto de lei no ano seguinte. Assim, quando tem dúvida acerca do 
apoio parlamentar a determinada maiéria.. o Executivo Federal 
simplesmente edita uma DOillla jurídica sob a forma de m_edida 
provisória, desprezando a ausência dos pressupostos constitucio
nais. Em vistã. da vigência ~ediata ·e]'rovis6ria-dessa categoria de 
normaju.ddica, q·Executivo logra, com essa tática, criar Um fato
consumado. iD.duzindo, algumas vezes. a aprovação legislativa. 
Caso não a -obtenha, reedita a medida. 

o Plano ReaL Ainda não transformada em le~ ela já fÕi reeditada 
quatro vezes. A cada reedição, porém, alterações são introduzidas. 
Enquanto em sua primeira versão a medida continha 62 artigos, 
sua úhima reedição já apresentava 81 r O Capítulo VI, que trata das 
Disposições TnOutárias, foi todo modificado._ Um pcmto essencial 
do Plano, fundamental pata sua credibilidade, a questão da limita
ção na expansão da base monetária, também foi signi:ficatiVaniente 
alterado. Caso essa medida provisória já tivesse sido ·conVertida 
em lei,_ a edição de nova medida p~ modjficá-la evidenciaria, pe
ran1e a opinião pública, as fragilidades do Plano, sua necessidade 
de ajustes, inclusive o fracasSo das metas de contenção monetária. 
Tal como está a sittJ.ação_. ·a- maioria mal informada da pópulação 
toma coDhecimento, no mãximo, de que a medida relativa ao Pia

-no foi reedita~ sem perceber as constantes alterações, ·que -
ademais de refletirem as deficiências, -o cacl.ter e:ri:lpírloo da Políti
ca econômici- perpettlam a insegurança jurídica. 

Se em muitas oCasiões ·o Executivo ignora por completO a 
ausência dos pressupostos de relevância e urgêilcia, indispensáveis 
à edição de medidas provisórias, em-ootras tem-se valido de situa
ções que efetivamente legitimaiiam a adoçãô dessa espécie-de di~ 
ploma legal para editar os famosos ''pacotes", nos quais, de roldão, 
são discipliDadas pela ":inesma via uma série de matérias que riada 
têm a ver, diretamente, com aquela, situação con(IgUI3doia dos 
pressupostOs. Trata-se de uma espécie de uso por extenSao do ins-
trumento normativo extraordinário.* ---

Mas a ausência dos pressupostos não é a única -causa de in
constitucionalidade de muitas das medidas provisórias editadas ao 
longo desses últimos anos. Veja-Se a questãO dOOOD.teUdo-de al
guns desses diplomas. 

O &t. 48 da Constituição .StabeleCe que "Cabe ao Congres-
-- so NacionaL .• dispor sobre todas as matérias de competência da 

União, especialmente sobre: •.. ", elencando, a seguir, uma série de 
tópicos cuja normatizaçãQ_está _;tlcluída, a tínllo especial nas atri
buições do Poder Legislativo. Não se trata, é verdade, de D;l3téria 
da:" competência exclusiva do COngresso Nacional ou da competên
cia privativa da Cfunara dos Deputados ou do Senado Federal. 
aquela que indcpcnde da sanção presidencial para viger. Mas. com 

Essa situação de invasão das pret:rogativas do Poder Legis
lativo é absolutamente irregular, sob qualqua ângulo que se a en
foque. Tomemos a questão dos pressupostos constitucionais. O 
texto do art. 62 ela Carta_ começa exatamente por e1es: 'Em caso de 
relevância e urgência-." Ota, será razoável crer na existência, para 
essa quantidade de medidas, de relevante futeiesse público e ur
gência a justificar a sua edição? No caso_ de muitas das medidas 
provisórias que chegam ão Congresso, a ineXistência de urgência é 
evidente e sua relevância é de todo dis<:rutivel. Qual será.- por 
exemplo, a urgência a justificar a edição da Medida Provisória n° 
672, que regulamenta a quantidade de iodo a ser adicionado ao sal 
destinado ao consumo humano? Não :poderia tal matéria cumprir o · 
trâmite nonnal de um projeto de lei? 

Quanfo a esse aspecto, aliás, uma outra observação feita ro
tineiramente nas medidas que vêm sendo remetidas ao Congresso 
permite que se chegue, então, à seguinte ~ção: dever-se-ia su
por o máx.iniO interesse, por parte do Executivo, em demonstrar ao 
Parlamento a presença! nas medidas provis6ria:S "que lbe remete, 
dos pressupostos de relevância e urgência. Contraditoriamente, o 
Executivo não se cerca da precaução mín.iD:la de fazer acompanhar 
o texto das medidas pela competente mensagem contendo a justifi
cação do_ diploma legal, o que, é evidente, dificulta, e muito, a ta
refa de avaliar sua constitucionalidade. Essé descaso é demonstra
tivo da desfaçatez com que os representanles do Poder Execotivo 
admitem que a inlel<ção é, realmente. atropelar o Legislativo, pas
sar por cima de suas atribulÇÕeS constituciohàis, ãbocanhando por 
inteiro a competência legislativa. -

Há casos que não são apenas de desinteresse, por parte do 
Poder Executivo, em obter a truisfOIIDação da medida provisõiia 
em lei Mais do que_ isso, ele parece preferir que a medida não seja 
transformada em-lei. Um exemplo bem claro é a MP oue instituiu 

-toda a certeza., o-espíritO da Lei Maior é de que esses t6pioos de.:. 
vem ser· submetidos à apreciação do Poder Legislativo. Não obs
tan.~. diversas dessas matérias têm sido objeto de medidas provi-
sórias; como,- por exemplo, as constantes do iricíso X:_ "C!iação. 
transformação e extínção de cargos, empregos e funções públicas'~ 
do :inciso XI: "criação, estruturação e atnõuição dos ministérios e 
órgãos de administração pública"; do inciso Xln: ''matéria finan
ceira, cambial e mon~ instituições fuiancefras e Suas oj:>ei'açõ
es"; e do inciso XIV: "moeda, seus limiteS de emisSão e montante 
c~a-âívi&-moõiliátíá Jeâeial' t~ --

Pior ainda: matérias mencionadas no §0 1° do art. 68 como 
insuscetíveis de delegação legislativa têm sido objeto de medidas 
provisórias. Aqui, a inconstituciOOalidade é gritante, conforme_ de
monstra o ilustre constitucionalista Josl Afonso da Silva: 

_ "Uma intexpretação lógico-SistemátiCa. leva a con
cluir que o Presidente da República não poderá discipli
nar por medida provisória situações ou matérias _que não 
pode_~ ser objeto de delegação. Seria uni despaulério 
que medidas provisórias pudessem regular situaçõeS que 
sejam_~ às leis delegadas" (cf. Silva. José Afonso, in 
"Curso de Direito Constitucional Positivo" ..:._ Ed. R e .. 
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vista dos Tribunais. São Paulo, s• edição, p. 459). ''Deus deu a Lei a Moisés, esculpida com seu pro. 
De fato, afigura-se de todó absoltdo que a Constituição proí- prlo dedo, em tábuas de pedra (Ex, 31-38). Cícero fala 

ba a delegação de poderes ao Presidente da República sobre certos em fq:ere legem, gravar a lei (no bronu ou na pedra). O 
assuntos e, de outra parte, admita a competência deste para dispor latim ainda diz defringere legem, isto é, quebrar a lei. 
sobre os mesmos através de medidas provisória, cujo proced.imeil- Lei, como se _vê, é tida como algo _lapidar. Gravado na 
to de elaboração é muito mais discricionário que_-o previsto paÍ'a a pedra. Fnme, estável, permanente. Não casa bem com 
legislação delegada. provisório. 

Não obstante a manifesta in_constitucionalidade, matérias in- Em outro trecho~ S. Revm'" destaca: 
cluídas nesse rol já foram Objeto de medida piovis6riã~ ExeínplOs Ouviíi:ios raiar agora, a cada-instarite, conl_insis-
recentes s0o as Medidas n"s 396 e 682, que f!Zer.im nada monos do tência, em medida provisória. _E sentimos nisso a jUnção 
que introduzir modificações na Lei de Diretiizes Orçamentárias do contraditório. COmo se inventássemos o permanente 
para 1994! provisório. espécie de cín:ulo quadrado. 

A ousadia do ExecutiVO V:al ãlém. todavia. Até mesmo ma- E mais adiante: 
térias que, confOlliie detexminação constiruCíonal, s6 podem serre- Vê (o jurista) e parte para uma formulação racio-
guladas por lei complementar- dependendo,. portanto, de quorum nai. Prorimlga. isto é, toma conhecida, a flm de que sirva 
qualificado para a sua aprovação-, como é o caso da reforma do de referência fundamental, de modo que.cada um saiba o 
Sistexp.a Financeiro Nacional. foram obfoto de medidas provisórias que é lícito e o que é ilícito. Àssim. evita a tinullã de Um 
nos últimos tempos. sobre o_outtp. Há uma nOIIIl3.,_ impessoal. esculpida, de-

Todos esses são exemplos de medidas: provis6rlaSiriconst.T- - friiidota -de Cfueitos e devereS, obrigando governantes e 
tucionais por abOrdarem temática qile excede o alcance normativo governados. O ateniense se_ orgulliava de ter uma lei que 
dessa categoria de nonna jurldica. Outras medidas, no entanto, es- significava, _para ele, ser livre. não estar sujeito ao arbí-
tabeleceram DODD.aS que seriam 'inconStitucionais, amaa-que outra - -"mo-. io J>ersODalismo e ao autoritarismo. A lei hõerta e 
tivesse sido a forma jtnidica adotada. São exemplos a Medida Pro- pacifica". --
visória no 375, de 1993, qUe tentou Iestringir a coi:lceSsão de limi- _ Liberta e pacifica não só porque impede o perso-
nares pelo Judiciário, e a Medida Prpvisória n• 524, de 1994, que DalismÕ, más j,orqué é estllvel. Dão é provisória. Sou li-
pretendeu disciplinar as mensalidades escolares. Nesses casos, po- vre de planejar o amanhã, porque a lei me dá o colorido 
~m. o conU'olejudicial_da constitucíonalidade funci~ou. elimi- desse dia." 
nando·com rapidez e eftcâcia a agressão ao DireitO: _ -. -As obsenrações cJe Doõ:.. Lourenço descrevem com pei!ei~ 

Em muitas dessas ocasiões, a motivação do Executivo, ·ao -ção a realidade que vivemos. Parece que 0 Executivo -conseguiu 
optar pela forma jurldica da medida provisória, em detrimento à mesmo inventar essa espécie de círculo quadrado, 0 permanente 
do projeto de lei, não é aquela. já menci~ -~ ~egurança provisório. Temos, atualmente, medidas provisórias que ficãm em 
quanto·ao apoiamento legislativo à matéria. Por vezes. a intenção_ é vigência por mais tempo do que algumas peças da legislação ardi
valer-se da Vigência imediata do instituto para. tirar vantagem -do nária:. Caso pan1digmãtico~ _mas não úniCo, é 0 da Medida Provisó
fator surpresa, pegar desprevenida a sociedade para dfficultar ria n• 330, de 30 de junho de 1993, que dispões aoerca da Advoca
eventuais reações, em nova burla ao princípio constitucional que cia-Geral da União. Reeditada 16 vezes., até hoje não convertida 
tem a medida provisória Como exceção. para uso~ exclusivamente, em lei, essa medida encontra-se em vigência há um aJ?-0 e -quatro 
em casos de urgência. meses. 

Sr. Presidente, sn. e S~ Senadores, penso não constituir No entanto~ a nonna. -constituCional. ao estabelecer a Percta 
exagero afumar que a uswpação daS prem:>gativãSdo Legislativo da eficácia desde a e <lição da medida provisória não convertida em 
pelo ExecutiVo, --Da proporção- que se está verificando, constitui. lei no prazo de 30 dias, e ao atn'buir ao Congresso o disciplina
mais do que uma ameaça. uma autêntica crise de nossa democracia _ ment.o das relações juridicas dela decorrentes, deixa claro que a 
e verdadeita violação do estado de. direito. não-cOnvel:são em lei implica a total invalidação da medida provi-

E o mais grave de tudo não foi -ainda abordado no presente sória e d.e seus efeitoS. Pode-se dizer que ela é ''apagada'' do mun
prouunciamento. Refno-me; agbr.l, especificamente, à prática do do ""'clico, o que .toma absol._. Ida a hipótese de reedirli~; Caso oon-
Executivo ae·reeàitar.lilédidas provl.sóriss.não ap· reCiadas e até . J"~ . ~ 

trário, qual seria o sentido da exPressa limitãção cimst.itu.Cional do 
mesmo expressamente rejeitadas pelo CongressO Nacional. prazo de vigência desse instrumento normativo extraonlinárlo? A 

o art. 62 da Constituição; além de restringir o uso das medi- reedição -6, portanto, artificio eSdi:úxu1o. Como se pode admitir 
das provisórias a casos de relevância e-urgência, limitOu expressa- seja reeditada pelo Executivo,a nonna já rejeita&. pelo Legislati
mente a duração temporal do instrumento. Seu pãiágiifo únicç es- v o, se a este último Compete disciplinar as relações jUrídicas origi
tabelece que "as medidas provisórias perderão a efJ.Cáêia, desde a nadas pela temporária vigência da n.õmta que aCabou por perder a 
edição, se não forem convertidas em lei. no prazo de 30 dias, a- eficácia., desde a data de sua edição? Essa prátiCa cbrifiãriã froiltal
partir de sua publicação. devendo o Congresso Nacional discipli- mente toda a sistemátiCa dO processO legislativo brasileiro, que 
nar as relações juódicas delas decorrentes". tem entre seus princípios básicos a proibição de reapreciação de 

Predetenninando a data preclusiva e atribuindo ao Congres- J;I13.téria. numa mesma sessão legislativa, ~vo pela ~ontade _da 
so Nacional 0 disciplinamento das relações jurldiCas decorrentes maioria absoluta dos membros de uma das. Casas do Congresso, 
da temporária vigência da medida provisória não convertida em lei conforme 0 disposto no art. 67 do Texto CoDStituciorial 
no prazo de 30 dias. a Constituição não abriu a possibilidade da A rejeiçã~_ de medida prov-ISória, seja por via eXpressa _ 
reedição, isto é, O provisóriO signifiCando indetemünação pen.tJ.a.: maioria dos votos presentes contra-.- seja por vía tácita- falta- de 
nente. Na prática, a ausência do _estado de direito. quorum para decisão e decurso do prazo de trinta dias -, implica 

Dom Lourenço de Almeida Prado, Reitor do Colégio São julgamento proferido pelo Congresso Nacional no sentido da me
Bento dO Rio-de Janeiro, em artigo publicado em O E_stadQ de xistência dos pressupostoslle relevância e urgência ou da inconsú-
S. Paulo, do dia 13 do mês passado, teceu interessantes cóh§i-- · lida da téria. Prof ~do · 1 do Pode L · 
derações acerca do tema. Ensina q prior: - - tuclona de ma_ en ° JU gamento _ . " ~ . ~_glS-
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lativo. descabe qualquer: cogitação acerca de reedição. 
Um outro argumento, de sentido puramente lógico, inviabi

liza a reedição de medida provisória: se tim dos seus pressupostos 
constitucionais é a urgência da matéria regulada, qual o sentido de 
reeditá-Ia trinta dias mais tarde? O mais elenlentar bom-senso indi
ca que nenhuma mgêDcia pode uhrapassar 30 dias-

A prática da reedição suscita um outro_ problema jurídico: 
reeditada a medida provis6ria, ocoxre a c:onVãlidação dos efeiiDS 
jw:ídicos que haviam sido invalidados pela sua rejeiÇão -pelO Con-
gresso? _ __ _ _ _ 

O Executivo adotou ~.:-praxe de incluir, sistematicamente, 
nas medidas provis6riis que reeditam teXtoS anteiiõmlente -rejeita- -
dos pelo Parlament~ cláusula de convalidação dos at.os praticados 
com base naqueles diplomas. Essas cláusulas são, contudo, dupla
mente inconstitUcionais. Ferem. em prlri1eiro lugar, o priD.cípio da 
irretroatividade da !e~ consagrado não. apenas oo art. 6' da Lei de 
Introdução ao C6digo Civil, mas também no 3rt. 5', inciso XL, da 
Lei Maior. Ofendem. outrossim. Q -preceito, já o mencionado, do pa
Iágrafo únfoo do 3rt. 62 da Carta, que atribuj ao Congresso a com
petência para regulamentar as relações jpódicas criadas em razão 
da vigência provisória da nOrma. 

Estamos, como afnmado anteriorinente, perante um quadro 
de usuxpação das prerrogativas do Parlamento,_ oonfigm:ado pela 
utilização desenfreada de uma categoria de nmma juridica que o 
Constítiiiii.te- -Criou· para situações especialíssimas. Nesse contexto, 
a prática da reedição dessas nonnas, artifício UijiiridicO e inconsti
tucional. é a manobra trui.is extremada no sentido da anulação do 
Poder Legislativo. ~ -

mazenamento de grãos continua estarrecendo a opinião pública. 
Ainda nesta ·semana. veio a público denúncia-de apodreci

mento de_alimentos .nos ~ xçantidos pelo Governo. En
quanto isso, aqueles que estão à fi:en,te da. produção agócola so
frerii com a falta de apoio, com a omissão, por parte do Governo 
Federal, em relação ao incentiVO que viabilizaria uma maior ofeJ;ta 
de gêneros alimentícios em todo o País. _ 

Eu gostaria de resumir as resoluções aprovadas pelo J.O Con
gresSO Btasileiro de Dirigentes Rurais: 

•c.. Como pré-requisito para qualquer negociação 
com o Governo Federal, as lideranças do setor agricola 
exigem o pagamento do PROAGRO (segm:o IUial)devi
do aos agricultores e o descasamento do FINAME Ru
ral. em cumprimento a compromiSso fmnado pelos 
Ministros da Agricultura e da Economia, no "Memoran
do de Entendimento" assinado com a Comissão de Agri
cultura e Politica Rural da Câmara dos Deputados; 

--Repúdio à adoção de qualquer indexador apli-
. cado ao crédito rural. em especial a TR (faxa Refer

encial de Juros), que será ~~ em movimento 
nacional liderndO por seus sindicaiDS e fedeiações, que 
s-e vão reunir diante das agências do Banco do Brasil 
para protestar contra o uso da lR no fmanciãmento ru-_ 
ral· 

_ ~ Recomendação _a todos os produtores :nnais 
para que não busquem recursos do creditO- rural para 

- custear o plantio da nova safra enquanto a TR estiver 
sendo usada como indexador dos financiamentos desti-

- nados ao setor." Sr. Presidente, St"s e Srs. Senadores, muitos defendem a ra
dical revisão de nossa Carta como solução doS probleiil3S nacio
nais. Uma análise serena e desprovida de passionalismo indica- Si'. Presidente, St"s e Srs. Siiladores, tenho em mãos um re
nos. todavia, que nos deveríamos preocupar. sobretUdo, com a sua latório que contém lpnga exposição de motivos e propostas apro
CQI:l'eta aplicação. o que até boje não ocorreu. Ao cont@:io, iinpor- -vadas nesse Encontro, trazendo à luz __ da realidade naciorial os pro-
tantes dispositivos constitucionais_ encon~-~ despiovidos de h lemas que afli.Sem o setor agrícola dó nosso País. 
eficácia por falta de regulamentação. Outros fotailfoompletameute - Há uin importante documento intitulado ''MoçãO de Propos
desvirtuados de sua fmalidade, como é o caso das medidas provi- ta de Política Rural", que, em relação à tributação na agricultura, 
s6rias. cónclui: 

O COngre-sso Nacional tem o poder. assegurado pela Cons
tibliçãõ-. de zelar por suas pre:tTOgativas e independência, pela pre
servação de sua competência legislativa em face de eventual usur
pação por ·outro Poder da União. Ensinam<Jnloutriuadores que, 
no campo do Direito Público, a todo poder corresponde um dever. 
Quer dizer, ao agente político detentoi de detenniuado poder é ilí
cito abster-se de usj-lo. pois, se o fizesse, estaria demitindo-se de 
suas obriy.ções legais. Logo, é dever do Parlamento fazer cessar a 
afronta à Constituição. Vamos dar um basta à usurpação. Legislar 
é prerrogativa, poder-dever, do Legislativo! 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -~ Couoedo a 

palavra à Senadom Júnia Marise. 
A SR• JÚNIA MARISE (PDT- MG. S=.rev~ó da om

dom.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o I Congresso Brasi_
leiro de Dirigentes Rurais, realizado em Brasiiia, com a participa
ção de 1500 lideranças sindicais -de todo o Pai~. apresentou docu
mento à Nação, mediante ct qual e?C-põe a ~tuação econômica, so
cial e de sobrevivênCia de~ o-~tor agrfcola_sl_Q ~psso País. 

Examinando O-- docum~to. tive oportunidade de deter-me 
em várias de suas resoluções. muitas delas já objeto Qe ampla dis
cussão em todo o País, sobretudo no que se refere à posição do 
Governo em relação ao apoio à agricultura do nos89 País. 

Já denunciamos, desta tribuna. inúmeras irregularidades co
metidas no setor. A omissão do Governo Feclexal ~ re'4lção a_o ar-

·~ a reforma tnõutária é inadiável e deve paUtar
se pelo triplo aspecto de: simplificação, ampliação do 
universo de contribuintes e baixo 'Íll.c#~ de sonegação. 

Com relação ao crédito >Ural, poudem o docu-
mento: _ _ 

- o atual modelo de crédito rural não vem, aten
dendo adequadamente as necessidades de fmanciamento 
de curto, médio e longo prnzos da agricUimra.; · 

c- é imprescindível a solução imediata para o endi
vidamento rural, conforme as recomendações da COmis
são Parlamentar Mista de Inquérito - CPMl do 
Congres-so _Naciooal_ que investigou exaustivamente o 
assunto;. _ 

- é inaCeitável qUalquer 1ndexador _iiO ~ciédito -ru-
~ ral; 

- o único j_uro adequado para o s-etor é c:t favoreci
do, ~bendo tratamento diferenciado pala as regiões de 
~teira agrico~ e de eOOIÕgia Aspera. n -

Ainda com relação aos várioS teri::tas abordados, considera
mos e· achamos ioipõitafite ponblar as recomendações que fOram 
aprovadas pór esse Encontro, prindpàlmente no que concerne à le
gislação lnl:balliista e à prev~n~ia rural. 

_"~ ;1 legislação previdenciária em vigor levoo 
mais_d<>)O (dez) anói; pata ser imp!autada e absorvida 
pelo comércio e pela indústria; 
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- o setor rural, diante das profundas modificações cumento deve. estar engavetado nos Ministérios. Até o presente 
oconidas após a CõnStituição de 1988 e legislações suh- mom~to. não vimos nenhuma atin.lde concreta do Govemo Fede
seqüentes, não se enconiia devidamente informado para _tal com relação a todas essas questões levantadas e encaminhadas 
cumprir a lei na sua plenin.Ide;" em foxma de apoio ao Govemo. 

Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores. temos, hoje, no setor . . '!'emos a ~za de que após essa fase de transiçã0y depois-
G.grícola do nosso Pais. Jnai.S de 5 milhões -de tiabilha,dores rotais, - de J.Dl.Ciado o pmxnno Govemo, com o Presidente_ eleito Fernando 
responsáveis pela produção agdcola e pelo plantio de alimentos. Henrique Cardoso, vamos continnar discutindo esses mesmos as-

Em todas as ocasiões em que esse assunto vem à tona para suntos, esses mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e, certa
discussão naciona~ principalmente dos problemas que envolvem a mente, os alimentos continuarão apodrecendo nos armazéns. Até 
agrirultuJ::a e, particularmente, a pecuária do nosso Paí_s. ®il:fõ Mi- agora, ninguém tem feito Dada para ul:na tomada de decisão. 
nístro da Agricultuta, certamente as autoridades saem dali determi- Estaremos aqrii nesta tribuna, permanentemente, cobrando 
nadas a tomar uma atitude no sentido de resolver, de 'l!,na vez por do Govemo a adoção de medidas que consideramos importantes 
todas, essas questões, quais sejam a questão do crédito agrlcola. do para esse setor._ - _ 
apoio e incentivo do Govemó, dos subsídios, enfan. de todos os - - Sr. Presidente, o outro assunto que me traz à tribuoa é ore
pont?S vitais para que põssãn:iOs;efetivãnie.nte~ tratar- Coni respon- querimento de urgência, que já se encontra sobre a mesa. solicitan
sabilidade e sensibilidade a questão da agricultura em todas as re- do que seja incluído_na ~m_do Diaª- aprovação do projeto de 
giões do nosso Pais. W de iniciativa da Presidência da República, que dispõe sobre à~ 

Um dos pontos diScutidos nesse Encontro ooiD nillita ênfase transformação da Escola Superior de Lavras em Universidade Fe
foi exat.amente aquele referente aos interesses e aos ~itos dos deral de Lavras e também a txansfmm.ação da Escola Paulista de 
trabalhadores rurais. Por isso, -solicitam eles que 0 Governo procu- . Medicina em Universidade Federal de São Paulo_. 
re não apenas deter infonnações se;guras com relação à legislação Gostaria apenas de registrar alguns pontos da justificativa.-
do setor, mas, sobretudo, também dar um atendimento direto e es- elaborada pelo Ministério da Educação. 
pecífico aos trabalhadores do campo. que, muitas vezes, ~ são Coiiüelação à Escola de Lavras, que tao ben1: conheço, por
desprovidos de infOIIil.a.ções pãi'a que eles possam reagir diante de que está localizada no meu Estado. Minas Gerais, temos a certeza 
negativas com relaçãõ aOS seus direitos. ' d"e ~e ~ ~~o. em universidade será de grande impor-

Sr. Pi:esidente, mais uma vei entendemos que é- de funda- tãncta, Dão apenas para Minas Gerais, maS para o Brasil. A Escola 
mental importância a realização de uma ampla campanha oficial Superior de Lavras oferecerá cerca de 3500 matrlculas, ou seja, 
de esclarecimem.o, visando conscientizar -o prodritor-Iurãl das exi- 700 vagas Iios cursos de pós-gradUação, e 2.800 noS cursos de gra-
gências legais. duação. 

Na questão da infii.:"estiutU!a-eOOilômica e social no cam~. --- A Escola Superior de Agricukura de Lavras é, hoje, uma 
temos que aplaudir decisão eio.anada da -realização-desse Encontro: instituição que não se limita. apenaS ao ensiD.o de graduação-e pós
o homem do campo tem direito aoS mesmos setviços -de infia-es- · graduação, pois tem sua identidade :ma..tta.da.pela pesquisa e exten
trutura de transporte, armazenagem, collllJilicação, entre olftros, e, são. Atnalmente, a Escola Superior de AgricultUia de Lavrns é de
principalmente, à mesma qualidade de vida que 0 homem da cida- ten~ de produção cientifica em todos cif níveis de Sua atuição. 
de. A m:uor parte dessa produção, conio não poderia deixar de ser, re-

E necessário, sobretudo-ina:diável, criar condições para are- fere-se_diretamente a aspectos tecnológicos das Ciências Agr.írias
tomada. dos investimentos públicos e priVãdos em inful-eStroturas relativas à agricultura e pecuária. com destaque para a administra:
de estradas, eletrifiCação, portos e comu-mcação, como forma de ção e o desenvolviniento nua!. 
~elhorar a competitividade interna e externa dos bens agropecuá- Um outro projeto que tramita.j.mtam.eD.te com a-Universida.-
nos. ~~ - de de Lavrns é exatamente a tr.msfonnação da Esoola Paulista de 

Com relação aós desequih"brlos regionais, considera o Con
gresso Brasileiro de Dirigentes~~ que: 

'!... as diférentes regiões brasileiras devem contri
buir para o desenvolvimento nacional l!tilizando suas 
competências e potencialidades; ~ 

- a diminuição das desigualdades regiooais é Con
dição para o desenvolvimento e a consolidação da Fede
ração, devendo constitUir referencial para- as- políticas 
nacionais de fomento. -

Por issO~ cOnclui que: --
- as políticas agropecuárias das Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste devem ter trats.mentc adequado 
às suas peculiaridades, criando condições _de competiti-
vidade e progresso das populações." _ 

Dililíte dosse quadro de dificuldades por que passa boje o 
setor da agricUhura do nosso País, queremos aqUi regisfrat esSe 
documento importante, amplamente discutido pelas~ lideranças do 
setor, encamiJJhado ao Governo Fedelat ao Presidente da Repúbli
ca, ao Ministro da Agri.rultma e a todos os Ministérios do Gover
no, solicitando providências imediatas para o _atendim.eD.to das re
soluções aprovadas nesse Encontro. 

Cert.amente, Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senãdores, esSe do-

Medicina em UnivetSidade Federal de São Paulo. 
~Gostaria tanibém de enfocar aqui alguns pontos da justifica-

- tiva. elaborada pelo Ministério da EducaçãO. As atividades de ex
tensão desenvolvidas pela Escola Paulista de Medicina vão muito 
além da inestimável prestação de serviços de atenção à saúde no 
próprio campos. ~ ~-- ~~ - ~ 

A instimição conta hoje can profJ.Ssiona1s que realizam 
prognunas de atenção à saúde às populações de oollaS regiões, 
como é o_ caso da população indígena do Parque Nacional de Xi.D.
gu e também favelas e ci:rCtiriviZinhas, beni como as escolas de 1° 
e 2° Graus nos mun.icípios de Jín.bu, Vila Clementirio e Vila Ma
riana por meios de prognunas específicos de prevenção às áreS de 
Saúde, Antropologia, Educação e Ciênéiãs S~- ~ - -- ~ 

Nesse sentido, a Universidade F~n!,l!ie São Paulo, a ser 
criada nos tenn.o~ dt:ste anteprojeto de lei que o Senado irá apro
var, estará prepa:rãda. para ser não apenas uma uniVersidade, mas, 
sobretudo, uma universidade co:r;n concentração de esmdos na área 
de ~iências Bioló_gicas e da Saúde, voltada à fonnação de recur
sos humanos altamente qualificados e à produçãO Científica e tec
nológica. 

_Portanto. Sr. Presidente, faço- daqui o meu apelo para que o 
Plenário do Senado aprove o requerimento-de urgência, já encami
nhado à Mesa pelas nossas Lideranps, em razão da importâ:Dcia 
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desses projetos e da importância da tiansf()flllàÇão da Escola de Senadores, o comunicado que faço na tarde de boje, para mim, é 
Agriculmra de LaVIaS e da Escola de Medicina de São Paulo em de grande importância, tanto para a Omaza doo Deputados quanto 
universidades. Entendemos que estaremos aqui dando um apoio paxa o Senado Federal e para a NaçãO brasileila. 
defmitivo e decisivo para que essaS escolas superiores, transforina- Pela primeira vez na- histól:'i.ã -do orçamento brasileiro se 
das em. UDi.versidades, possam continuar desempenhando as suas adota critériçs já preestaOelecidos, inclusive alguns já usados pelo 
funções especlf!C3s no âmbito da medicina e sobretudo _no âmbito ___ Sonaclor Mansueto de Lavoc quando Relator de 1993. 
da agricultura. O Congresso: NaCional, a Comis~o Mista do Orçamento, 

O Sr .. João Calm.on- Permite-me V. Ex• um aparte? por meio de seu Presidente Humberto Souto, do seu Relat.or-Gexal 
A SR'. JÚNlA MARISE- Com muito prazet, nobre Sena- e dos Srs. Relatores-Ad}lntos - sete - escolhidos pelos partidos 

dor João Calmon. políticos que compõem a Câmara dos Deputados e o Senado de 
O Sr .. João Calmou - Nob:e Senadora. eu _não _poderia dei- ~epública, escolheram a(Jueles que os representariam na Resolu

. xar de aplaudir, com a maior efusão, o apelo que V. Ex• acaba de ção que foi votada nO PlenáriO do Congresso e aprovado por una
dirigir em favor da transformaçãcnia Escola Superior de Agricul- nimidade. Durante todos esses dias, ap6s a votação, o Sr. Presiden
tura de Lavras, no Estado que teve o privilégio de vê-la nascer. e te, o Sr. Relator e os Srs. Relatores-Adjlntos analisaram mais de 
da Escola Paulista de Medicina, que já é o orgulho do ensino mé- 23.260-emendas, e estão em fase de análise de mais de 400 emen
dico em nosso Pais. A transforma.ção dessas duas ma&nfficas esco- das de l3ancada. Na primeira faSe, os SI$. Relatores, junto cpm o 
las em universidades representa a coroação -aff CSfotços qtie se de- Sr. Presidente e discutindo com o Colégio de Líderçs~ _dec_id~m. 
senvolvem há muitas décadas e que representam. para todos nós numa segunda reunião com oS representantes dos ColégioS de Lí
que batalhamos na área da Educação, um motivo de justo orgulho. deres e internamente com os MetQ.bros da Comissão, da,r priorida
Conte V. Ex• com o apoio deste persevernnte lutador da causa da de a dez emendas, dado a escassez de recursos_de cada u_m dos Srs. 
educação, porque estaremos, ao aprovar estes dois requerimentos, Parlamentares. _ _ . 
apenas reconhecendo os m._éritos excepcionais dessas duas magní~ Tivemos o ~mpareclm.Cnto de mais de 99% dos s~. Parla-
ficas escolas. Muito obrigado. - - - mentares que escolheram as 10 emendas. Os Relatores-Adjuntos. 

A SRA. JÚNlA MARJSE -Agradeço o aparte de V. Ex', dentro dos critériós da LOO, preenche= 10 emendas das 50 
Senador João Calmon. Cumprimento V.fu• que tem feito do seu apresentadas, dentro do tempo. pelos Srs. Parlamentares, atribuin
mandato parlamentar a grande bandeira da ech.lcação no Pafs. Se- do a elas critério i~tico Qe toaos os Sub~Relat.ores. que foi o cri
nadar, é com pesar que lamento, sinceramente, que, no próximo tério linear, de 10%. Cumprida a primeira fase, os dados fornm en
ano, não o teDbamos neste plenário. Mas, certamente, V. Ex a deixa tregues a,_o eRODASEN, que conseguiu imprimir tod.a_s as emenM 
uma marca histórica, sobretudo com o seu desempenho e atuação das ontem à noite. 
como um dos grandes defensores da educação em nosso País. O A segu_nda fase começou a ser analisada na sextaMfeíra pás
registro do trabalho que V. Ex• exexceu ao longo desses anos, sada e continua se~ analisada até a tarde de hoje por todos os 
como· Senador da República, faz com -que nós tOdos. Senadoies, Relatores-Adjuntos. As 18b de hoje, sob a Presidência de Humber
Congresso Nacional e povo btasileiro,lhe creditemo§ permanente- to Sooto, cada um dos RelalOres~Adjuntos. depois de muito estu
mente a homenagem. pela sua atuaçãõ e· pelo seu desempenho de - dar, falará se essas emendas de bancadas são ou não priorit.áiias 
um_ encamiribamento, de uma iniciativa, boje transformada em lei. para cada um deles. Depois de condensadas, serão mandadas ao 
no sentido de subsidiar, estimular e proPiCiar as condições neceS- PRODASEN. Eliminando-se aquelas _que não estiverem dentro da 
sárias para educação das nosSas gemções. LDO. serão novamente apreciadas as que estiverem condCnsadas.. 

E é por isso que temos certeza que_ quando hoje recebemos O RelatorMGeral encaminhou oficio ao Sr. Presid.enl.ç: da Co-
no Congresso Nacional, no Senado Federal sobretudo, a presença n:iissão, solicitando- no que.fçiatendido "":'que fossem ouvidos, 
dos representantes da Escola r de Agricultura de Lavras, da Escola no plenário da Comissão Mista, todos os Governadores de Es~Qo 
de Medicfua--de São Paulo, ahe estão aqui há alguns dias percorM recentemente eleitos e os Prefeitos- de c~itais~--e também repte-
rendo os gabinetes, visitanM. os Senadores, demonstnmdo a im- sentantes de 6tgãos regicmiis como SUDAM. SUDENE, CODE
portância da aprovação desse\.projeto5, quero crer que, mais do VASF, DNocs; IYNER,-Banco do Nordeste e Banco da Amazô. 
que eles, deve interessar a n6S, Senadores, aprovannos esses pro- nia. 
jetos- já aprovados pela Câmara- imediatamente, para que o an A Comissão - Presidente. RelatorMGeral e sete Relatores_

Adjuntos- decidiu, por 1Jnanimidade, que o critério teria que ser 
claro, límpido, tr.msparente. Em razão disso, também por unanimi
dade, aprovou a sugestão do Relator e do Presidente da Comissão 
no sentido de que todos os Governadores elC';!itos, Prefeitos de capi
tais e representantes de Ó(gãQs regionais -que já fol:am avisados
viessem amanhã a Brasília, fossem à Coriiissão Mista, lá permane
cendo o tempo necessário, apresentando publicamente suas priori.: 
dades, com a presença de todos_ os Srs. Parlamentares, que estão 
coovidados, como tambérii a imprerisa em geral. 

seio de todo o corpo docente e discente dessas escol<;&. que aguarM 
dam a decisão deste Plenário, possa ser realizado. 

Por isso o apelo, Sr. Presidente, para que este requerimento 
seja iniediatamente aprovado e que esta Casa, num ato de dever 
para com a educação de noSSo País, piincipalmente pata com o en
sino universitário, aprove esses· dois projetos de lei. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente-: 
(Muito bem!) 

Dzuante o discurso da__Sra. Júnia Marise, o Sr. 
Chagas Rodrigues, ZO Vice_~Presiden_!e, deixa~ a- catieir~ 
da presidê1u:ia, que é ocupãda pelo Sr. Humb~o LuceM 
na, Pri:sidente. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra, pela Licler.mça do PMDB, para uma c:Omunica:ção inadiá
vel, ao Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Para uma 
comunicação. Sem reVisãO do oraaor.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. 

O Sr~ Mansu_eto de Lavor- Permite-me V. Ex•um aparte? 
O SR- GILBERTO MIRANDA- Preferiria dar-o aparte a 

V. Ex• no fmal do meu discurso, porque, tendo sido o ttabalho lonM 
go -e não previamente elaborado, posso me esquecer de alguma 
coisa. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Compreendo a argumentação 
de V. Ex• e não desejo interromper o seu raciocíni6. _ _ 

O SR. GILBERTO MIRANDA - V. Ex' já participoü 
dessa experiência e sabe O qUanto ela ,é diJ:lcil. E;m do~ dias de 
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tiabalho na Conússão, perdi 8,5 quilos, tendo dormido somente REQUERIMENTO N" 889-A, DE 1994 _ 
duas horas por dia. Quem deseja fazer um SPA g~atuitamenle bas- Senhor Presidente, 
ta trabalhar na Comissão. - _ _ __ Requeiro. nõs termos do§ 1°, do artigo 13, do-Regimento 

Sr. Presidente. sn e Srs.: Senadores, reafii'Iilo (Jue amanhã Interno do Senado Federal, sejam considerados como licença au~ 
teremos na ComisSão todos ·aqueles que vão governar as Unidades _rizada, os dias 1, 3., 4, 7, 16, 17, 18, 21, 25 e 28 de novembro do 
Federativas deste País e, talvez, os que iião representar os 6rgãOs corrente ano, quando estive ausente dos trabalhos da Casa, aten-
regionais. Eles apresenta.Ião ao Relator-Geral e aos Relatores-Ad- dendo a compromissos político-partidários nO meu Estado.- -
junfDs a listagem de tDdas as snas prioridades, P""' que, ""Comis- Sala das Sessões. 2f) de novembro de 1994. - Senador AI-
são. apreciemos o que é mais urgente. Por exemplo, em vez de fredo Campos. 
priorizaimos cem rodovias, por que não as dez ou quinze - seja ___ 0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em votação o 
qual for ó número- que estão matando e acabando com a popula- Requerimento n° 889-A, de 1994, do Senador Alfredo Campos. 
ção deste País? _ _ __ _ =~- -::__ __ Os Srs. Senadores que o a_provam queiram permanecer sen-

É muito in:iportante que axDanhã V. Ex's e a imprensa~ eS!-f:- tados. (Pausa.) 
jam presentes, para que possam julgar, pela prlineira vez, as priori' · Aprovado. 
dades dos Govemadores eleitos,_ que, em suas campanhas. fJZeram Aprovado o requerimento, fica coiiCedida a licença solicita~ 
promessas à população. Esta terá oportunidade, então, de tomar da. 
conhecimento dos pedidos feitos pelos Governadores. Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

Sr. Presidente, Sz&s e Srs. Senadores, após os Gov~ad~. tário. 
Prefeitos e representantes dos diversos órgioS-énulileratém Sébs 
pedidos. a Conússão tiabalhar:l, a partir da madrugada da quarta-

É lido o seguinte 

feira. até que todos tenham sido analisados. Esses pedidos_ serão REQUERIMENTO .N" 890, DE 1994 
referendados por escrito; inclusive os seus anexos, e, __ depoiS• en- Senhor Presidente. 
viados ao PRODASEN. De todos eles ficará c6piã. arquivada, para - Nos termos do art. 258, do Regimento Interno, requeiro a 
que riunca mais se repita na história do Parlamento brasileiro o que tramitação conjunta do Projeto_ de Resolução_ n° 94, de 1994, que 
ocorreu recentemente - a CPI do Orçamento. Teremos provas do "alten. q Regimento do Senado Fedetal tr;msfopn~_9o a Comissão 
que foi feito e teremos os llr_gisti-os"da Taquigiafta., de f~ que de Eduçação, Ciência e Tecnologia" e do Projeto de Resolução n° 
iniciaremos o ano de 1995 com~_u~ Parlame~_ que sou}?e CPrtar 122, de 1993, que "cria a Comissão de_ CW~_e Tec_no1o&Ê'1'. por 
na came, tomar medidas drásticas e, por '!ma COmissão eScofu_ida versarem matéria análoga. 
pelos partidos, mostrar, comprovar, analisar e votar as fases do Sala das Sessões, 29 de novembro de 1994. -Senador Car-
processo, com toda transparência. . los Patrocíiü.o.. - -

Na quinta-feira, dti:ranle a parte da tarde e por tDda a noite, O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O ,equeri-
será realizado .aquilo que todos os Parlamentares sempre pediram: mento-lído Será publicado e, oportunamente, incluído em Ordem 
emendas de bancada. que forem selecionada.s, ~endas que f~ do Dia, nOs termos do art. 255, ll, c. 8, do Regimento lntemo. 
escolhidas pelos Srs. Governadores, emendas de Parlamentaies, Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
proposição de emenda ao Relator..Qeral ou aos Relatores-:-Ad}.ln- tário. 
tos, todas serão votadas uma a uma, na Comissãõ" de- Orçamento. 
Após essa votação, na quirita-feim, seja qu31 .for~~· esses da-
dos serão enviados ao PRODASEN. que os unprimir.í, entregan-
do-nos na sexta-feira; pela manhã, quando o Presidente da Comi~ 
são-e Os Relatores analisarão os números, observando se em algum 
setor falta recurso ou há recurso disponlvel. EÍD qilalquer sirueção, 
haverá mais uma rodada de vota~o para se destinar aqueles recur
sos, para que não mais se. repitaiÕ. procedimentos anteriores e não 
se dê poderes ao Relator-Geral ou a qualquer membro para fazer 
alterações a qualquer momento. _ . . 

Portanto, iD.iciáremos atoa.Dhã, no Parlamento brasderro, 
o que era. tão esperado pela Nação: a transparência- total e abso
luta dos critérios de distribuição dos tecurSõS disponíveis, que 
são -ôS critériOs da LDO e os do Fundo de ParticipaçãO -dos Es-
tados. _ "" 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: . -

Affonso Camargo - Alfredo Campos - Amir !Ando -Anrê
nio Mariz- AUTeo Mel lo - César Dias- Dario Pere_ira- G:uil~r
me Palmeira-Hugo Napoleão- Joaquim Beato -Jonas Pinheiro 
-José Fogaça- José Paulo Bisol- Marco MacieZ -:-__ Mauricio 
Corrêa- Nelson Carneíro- Ney Maranhão- Raimundo Lira-
Reginaldo Duarte. _ - · · . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 
requerimentD que será lido pelo Sr. I' Secretário.-

É lido o segninte 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 891, DE 1994 
Senhor Presidente. 
Requeiro, nos termos regimentais, a ~crição, nos Anais 

do Senado Fedetal, da matéria: "lnleg= ou I;solar". Folha de S. 
Paulo, dia 29 de novembro de 1994,pagiiii 1-i. 

Sala das Sessões. 29 de novembro de f!l94:- S_enador João 
Fran~. ; 

(Ao exame da Comíssão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - De aoordo 
com o art. 210, § 1°, do Regimento Intenio. o requeririlerito lido 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. _ 

Passa-se à vç>ta.çi9 dos requerimentos lidO$ no _iriiciO-aa pre~
sente sisSão e que não foram votadOs por falta de quorum: 

Em votação o RequerimenfD n' 887, de 1994, do Senador 
Joaquim Beato. - -

OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa,) 

Aprovado. 
Em votação o requerinienfD n' 888. de 1994, do Senador 

Darcy Ribeiro. 
Os Srs. Se:r;tad~ qu_e _o aprovam queiram pen:nanec_er sen--ladoS: (Pausa.) · · - - · 
Aprovado. · - . -. -- _ · - -
Em votação o Requerimento n' 8&9, de 1994, do Senador 

José Eduardo. 
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Os Srs. Senadpres que o api:Qvam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em sessão an

terior, foi lido o Requerimento n• 885, de 1994, da Serutdoxa Júnia 
Marise, solicitando, nos tennos do art. 13, § 1•, do Regimento ln
temo, seja considerada comO licença autorizada sua, ausência aos 
trabalhos da Casa no periodo mencionado. O requerimento deixoo 
de ser votado nessa _oportunidade por falta de quorum. 

Em v<>tação ó Requerimento n• 885, de 1994, da Senadora 
JúD.ia Marise. 
· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado o 

tempo destinado ao Expediente. - - -
Presentes na Casa 56 Srs.. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que seyá lido pelo Sr. 1° Secre

tário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUEIUMENTO N• 892; DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alinea_d, do Regimento Interno, re

queiro inversão da Ordem do Dia,. a flDl de que a matéria Constante -
do item D0 43 seja submetida ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 29 de novembm de 1994.- Júnia Mari
se. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Aprovado o 
:requerimento, será feita a inversão solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que ser.í lido pelo Sr. 1° Secxe-

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 893, DE 1994 

Senhor Ptesidente, 
Nos teunos do art.175, alínea d, do Regimento Interno, re

queiro inversão da Ordenúlo Dia, a fm de que as matérias dos 
itens n"' 28, 27, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 42,44 sejam submetidas ao 
Plenário nesta ordem. antes do item n° 1. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1994. -Jonas Pinbei-

O SR. PRESIDENTE (Humbeno Lucena) - Aprovado o 
requerimento, será feita a inversão solicitada. 

Item43: 

PROJETO DELE! DO SENADO N" l60,DE 1992-
(Incluido em ordem do Dia~'nos texmos do · 

art. 172, I, do Regimento !ntemo)-

Projeto de Lei do Senadon• 160, de 1992, de an
toria da Senadora Júnia Marise, que submete a nomea
ção do Secretário da Receita Federal à previa aprovação 
do Senado. (Dependendo de parecer da Comissão _de As
suntos Econômicos) 

Nos termos do ai,t.l40, b,do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador MauriCio C6rrêa para proferii pàréCer,·em:Substituí~ 
ção à Comissão de Assuntos Econômicos. _ ::_ -- -

O SR. MAUIÚCIO CORJd:A (PSD )'I- DF. Par:> proferir_ 

parecer.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores~ com base no art. 
52, m, f, da Consumição, é submetida ao Senado Federal proposi
ção eslipulando que a nomeação do Secretário da Receita Fede!;ll 
será precedida de aprovação pelo Senado. 

A justificação do projeto sugere que a avaliação de conheci
mentos técnicos e_da reputação do funcionário resulta em requisito 
de_credt'bilidade ao exercício de suas funções. 

Por ~a vez. o citado dispositivo Constitucional. que obriga 
a previa aprovação de juízes de tnbunais, Procutador-Getal daRe
pública, diretorii do l3anco Central e govemador de tenilório, dei
x~_ em_ ~o à legislaçã.o onlinária a extensão do requisito aos de
mais quadros do funcionalismo estatal. 

De fato, a credibilidade e prilicipalmente a independência 
são requisitõs-indispensáveis ao exercício das mais altas magistra
turas, que o Legislativo corifere por meio de avaliação e de con-
oessão de mandato. · 

Assunto da ~ alta relevância,. a refonoa do &tado ckve 
merecer cert3mentç destaque na Revisão Constituciõria1, quando 
espera-se definição criteriosa do quadro das mais altas ~ de 
Estado que mereçam o beneplácito do Legislativo, bem como a fi. 
xação do mandato no exercício da função pública. 

Não obstame _a oportuoidade que se apresenta, tão relevante 
1niciativã oão pode deixar de merecer a atenção do legislador neste 
momento. 

Sr. Presidente. na verdade, Cste projeto se: reveste da mais 
ampla jU.Iidicidade e coostituciõnalidade., nada tendo que o inquine 
de qualquer vicio. -

Por outro lado, do ponto de vista do méritO, o projeto tem 
lJma sigoificiÇão saneadora muito grande. O Seciet.ário da Receita 
Federàl tem um -poder incomensurável; eu diria" que_ ele reúne ~m 
poder tão gomde que, de certo modo, é até poupado pela impnmsa. 
A imPrensa critica o Presidente da República, os Ministtos mais 
poderosos, mas poupa o Secretário da Reoeifu Federal, porque bas
ta que ele aperte "um botão do _IU'quivo para ter acesso à vida fiscal 
de todos o_s _brilsileiros. e isto__ causa ~_yOr a tOdos. Portanto. nada 
mais justO do que um funcioDário dessa g,:aiideza ser submetido à 
aproyação do Senado. _ _ _ 

Por issO, do ponto de vista juridico e constituciODal e do 
ponto de vista do mérito, opino favoravelmente à aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1992. 

É _9_parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --O pareCer 

conclui favoravelmente ao projeto. A ln3téria ficará sobre a mesa 
durante cinco sessões Ordinárias, a fnn de receber emendas. nos 
termos do art. 235. n. d, do Regimento futemo. -

O SR. ,-RESIDENTE (Hiiillberto Lucena) - Item 28: 

PROJETO DELE! DA CÂMARA N• 129, DE 1994 
(F.m regime âe urgência, nºs_ ~ do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Dlsctissão, em tomo único. do Projeto de Lei da 
Câmara n• 129, de 1994 (n• 4.460/94, na Casa de ori
gem), de iDiciafiva -do Ptesidente da República. que dis
põe sobre as relações entre as instituições federais de 
ensino superior e de pesquisa científica e tecriol6gica e 
~s fundações de apoio 'e dá_ outras providências. (De
peDdOndo_de parecer da Comissão de Ed_.,cação) 

Nos termos do art. 140, a, -do Regimento_ Interno. designo o 
nobre Senador Jonas Pinheiro· paia proferir parecer SObre a maté
na., em substituição à Comissão de Educação. 

O SR. JONAS PlNHEIRO (PTJ3 -AP. Para proferir pare
cer.)---sr. Presidente. Sr-& e Srs. SenadoreS; o ProjetO de Lei n° 
129, de i994. teni- COmo objeth·-o estabelecer disciplina entre as 
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instituições federais de ensiD.o superior e as fundaçoes por elas ~ 
tituídas para que estas apoiassem aquelas, o que se refere _!10 lnpé 
que constitui a base do ensino superior: ensinO, pesquisa- e exten
são. 

tecnológica e as fundações de apoio e dá outras pro· 
vidências. 

O Co~~ Nacional Qecreta: _ _ -=--=--- _ _ _ _o 

Art: 1° -As ínstituições federais de ensino superior e de pés
As fundações fOI3lil criachs para auxiliar as instituições ~e- quisa científica e tecnológica -poderão contratar, nos termos do in

ensino superior na captação e gerenciâmenlo de reCurSOs extra.:.or- ciso xm do art. 24 da Lei n."O 8.666, de 21 de jmho _de 1993, e por 
çamentários vinculados de agências de fomento - nacionãis e ~m-- prazo determinado, instituições criada:s ~ a fm~da~e de ~ 
temacionais - pam o desenvolvimento de ~ojetos ~ ~~ de a}X)io a projetes de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvt
pesquisa, ensino e extensão. · ~~ mente_ institucional, cienlífi.co e tecnológico-de interesse das insti-

As entidades ftmdacionais cUmprem funções específicas no tuições federais contratantes. 
relacionãmento das agências de fmanciamento e fa:neit.to, consti- Art. 2° _As instituições a que se refere o art. 1° deverão estar 
tuindo-se, assim, um meio eficaz e imprescindível para que as ins- cOnStituídas na feriDa de fundações de direito privado, sem fms lu-
tin.IiÇões federais de eilsirió- sé dediquem~ suas ~ivi~es-f~, crntivos. registrn.das pelo Código Civil Brasileiro, e sujeitas, em 
contxibuindo efetivamente para o desenvolv~mento Científico e tec- especial: _ 

nológico do País. _ l - a fJSCJilização pe!t:! ~~ério Público. nos termos dp 
A Associação Nacional das Instituições de Ensino Superior Códig<> Civil e do Código de Processo Civil; · 

--ANDIFES - tem manifestado expresso e constante apoio ao Pro- n- à legislação trabalhista; 
jeto de Lei, par.t que se estabeleça uma disciplina de a mação no re- m _ ao prévio registro e-credenciament:o no NfinistériO da 
lacionamento das fundações e as instibJições federais de ensino su- ~ucaçã~ e do Desporto e no Mini~ério·da Ci~ncia e Tecnologia. 
perior. -- :renováveis bienalmente. 

Ates e Projetes sobro a matéria: Art. J 0 Na execução de convênios. conttatos. acoirlos e/ou 
- Anteprojeto de Lei n• 8811988, pelo Plenário do Senado apstes que ~nvolvam a aplicação de recursos públicos, as funda

Federal em 02/12/88, pClo Senador Mauro Benevides.. aprovado ções contratadas na fonna desta lei seião obrigadas a: 
pelo plenário do Senado Federal em 07/12/1'~. _ I-, observar a legislação federal que institui normas para li-

- Substitutivo do Deputado O_távio Alves de Brito~ _ - citações e contratos da administração pública, referentes à contra-
- Projeto de Lei n° 140/88, aprovado pela~-~~ __ Jação de obras, compras e serviços; , -

potados em 14/12190. - - _ _- n- p!l:;star contas dos recurSoS aplicados aos órgãos públí-
- Retomo do Projeto de Lei do Senado, com aprovação fi- cos financiadares; 

na! em 17/04/91. nr- submeter-se ao controle fmalístico e de gestão pelo ór-
- Vetado pelo Sellhor Presidenle da República. Fema)ldo_ gão máximo da Instituição Federal de Ensino_ou similar da entida-

Collor de Mello em 10/03/91. . de contratante; 
- Mensagem n° 168. do Senhor Presidente da República~ IV.- submeter·se à ftsealização da execução dos contratos 

Itamar Franco? eocaminhamento Projeto de Leia Câm.a.m Federal. de que txata esta lei pelo Tnbunal de Contas da União e pelo órgão 
- Aprovado o Projeto de Lei n• 446Qil994 na Câmara Fede- de controle interno competente. 

rai. em setembro/94.. - - --- - ~ Art. 4° As instftuiÇõeS federais contratantes ~rão autori- -
Levando-se em conta o que acima- identificamos? bem como zar de acordo com as nor:mas aprovadas pelo órgão de direção su

coosiderando a adequação do Projeto de Lei no 129/~M. do Seoado perior competente, a patticipação de seus servidores nas atividades 
Federal. para regulameJJ.tar a matéria. devendo su~ a~?o re- realizadas pelas fundações referidas no art. 1° desta lei, se~ prejuí-
solver a pletora de problemas que tem cercado as msunuçoes en- zo de suas atribuições funcionaiS.- - - - ~ -
volvidas, manifestamo-nos favomvelmente ao mérito e à forma do § 1o A participação de setvidores daS-instihliÇões federais 
citado J?rojeto de Lei. contratantes nas atividades previstas no art. 1 o desta lei, autorizada 

E o parecer, Sr. Presidente. nos teriniJs deste artig_o, não ciia vínculo empregatício de qualquer 

O Sr. Huinberto Lucena, Preside7tle, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas 
Rodrigues,l"Vice-PresidenJe. -

O SR. PRESIDENTE (C!agas ROclrigues) - O parecer_é 
fava:ável ao projeto. -

Completada a fase da inslruçãó, paSsa-se à cliscussão do 
projeto, em tumo único. (Pausa.) - - - -

Não havendo quem peÇã a palavra. encerro a discussão. 
Emvotaçãó. ·-- - ~---- - .,_ -~ -- - -

Os Srs. Senadores que o aprovam qtiéiliun pennanecer sen-
tados. (Pausa.) · · 

Aprovado. 
9 proje.towai à sanção. 
E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 129, DE 1994 
(N" 4A60194, na casa de •rigem) 

(De iniciativa do Presidenle da Rep6blica) 

Dispõe Sobre as relações entre ,as instituições 
federais de ensino superior e de pesquisa cientifica e 

natureza. podendo as fundações contratadas, para sua execução. 
conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão. 

§ 2• É vedado aos servidores públicos fedetais a participa
ção nas atividades referidas no ca.put durante a jornada de trabalho 
a que estão sujeitos~ executada a colaboração_ f?sporá-dica remune
rada oo não, em assuntos de sua especialidade, de acordo ·com as 
normas referidas no caput. _ _ _ _ _ _ 

- §-3° É vedada a :utilização c;los contJ::atos referidos no ~ut 
para a con1ratação de !"'-'soai ac!ministraiivo, de mamtenção. do
centes Ou pes~_isadores _para ~tarem _seryiços ou_ atender neces
sidades d€? ~CI: permanente das instituições federais contratan-- . - . . . 

-=-- ArL 5° Fic:a vedado às institUições federa~_ contratantes o 
pagamento de_ débitos contraídos· :PeJas institUições cootraiadas na 
ton:na desta lei e a responsabilidade a qualquer título. em relação 
ao pe~soal por estas contratado, inclusive na utilização de pessoal 
da instituição. conforme previsto no art. 4° desta Iei. 

Art. 6° No exato cumprimento_das fmalidades referidas nes
ta lei, poderão as fundações de apoio, por meio de instrumento Je· 
gai próprio, utilizar-se de_ bens e serviços da instituição .federal 
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contratante. medíante ressan::imento e pelo prazo estritamente ne- brancO), do grupo-dos minetais das serpentinas. e as demais fibras, 
cessário à elaboração e execução do projeto de ensino, pesquisa e_ naturais e ãrtificiais de qualquer origem. utilizadas para o mesmo 
extensão e de desenvolvimento institucional. científico e tecnoló- fim. serão exttaíd.a&, industrializadas, utilizadas e comercializadas 
gico de efetivo interesse das instituiÇões fedeJ;ais CODirat:lntes e ob- em consonância CQID. as disposições desta lei.· _ 
jeto do contrato fn:mado entre_ ambas._ _ __ - _ § 1° Incluem-se entre ãs fibras naturais e artificiaiS menc~ 

Art- 7'Esta lei entra em vigorxiã.-dãia -de sua p.tblicaçãÓ. nadas no capntdesteartigo:- - - - -
O SR. PRESIDENTE (C!agas Rodrigues)- Item n• 27: I- lã de rocha; 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 121. DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336. b. do Regimento Intemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmata n°121. de 1994 (ri• 3.981193. no Çasa de ori
gem), que disciplina a exliação.lndustrialização; utiliza
ção. cODlereia.lização e lr.lnSporte do abestolamiJmto e 
dos prodntos que o contenham, bem como das fibras na
turais e artificiais~ de qualquêr origem, utilizadas paxa o 
mesmo frm e dá outtas proVidências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador 
Jacques Silva. em substituição à Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura. favoni:vel,. com emenda que apre
senta. 

Em discussão o piojet6e a ·emenda, em turno tíní'. 
co. (Pausa.) ~. · 

Não havendo (Juem peça a. palavra, encenu a dis
cussão.- _ 

Em votação o projetO, sem "PreJUíZO dã -eDieD.da.. 
Os Srs. Senadores que o aprov~m queiram, perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à votação da emenda. =-- • 

Os Srs. Senadores que a aproy_~_ queiram pexma-
necer sentados. (Pausa.) -

Aprovada. 
O projeto vai à Co!llissão !)~ pata reâação 

final. 
É o seguinte o projeto aProvado: _ 

O SR. PRESIDENTE.(C!agas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
redação fmal que seri lida pelo Sr. 1• Secretário. 

00 

• 

É lida a seguinte 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 121, DE 1994 
(N° 3.981193, na Casa de origem) -

Disciplina a extração, industrialização, utiliza
ção, cOüiei'dalização e transporte do asbesto/amianto 
e dos produtos o (:9ntenham, bem como das fibras 
naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas 
para o mesmo fim e dá outras providências. 

O Con!lj"OSSO Naciooal decreta:. . . 
Art. 1 o E .vedada em todo o tenit6Iio nacional: 
I - a extração, prcxlução, iD.dustriaÚzação~ utilização e co

men:iali_zação da acúnolita, amosita (asbeSto marrom), antofilita, 
crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades minerus-per: 
tencentes ao gropo dos anfib6lios, bem comO dos ProdutoS qUe 
contenham estas substâncias minetãis; -

n-a pulveriZação (spuoy) de todos os tipos de fibras, tanto 
de asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas naturais e 
artificiais referidas no -art. 2° desta lei; _ _ - - - ~ - --

lll - a venda a gr.mel de fibras em pó; tantO de àsbes
to/amiaDto da variedade crisotila como daquelas Da1uiais e artifi
ciais referidas no art. 2° desta leL 

Art. zo O asbestó'amianto da v~e~de ÇriSOtih (a::;bestO-

ll-lã de escória; 
lli -lã de vidro; 
IV- fibtas de vidro com filamentos contínuos; 
V - fibtas refratárias (cerâmica); 
VI- fibras orgânicas sintéticlis; --
vn- fibras de erionita; 
VIII- filris de atapulgita; 
IX- fibras de wollastoníta; 
X -libtas de poliarnmina (tipo kevlar); 
XI- fibtas de carbono; 
xn- outras fibras artificiais que já estejam sehdo ê:ometcia

lizadas ou que venham a ser fabricadas, sempre que não se tenha 
absoluta Certeza científica quanto a sua inocuidade à. saúde huma
na. 

§ z· QualqUer dos materiais referidOs no -caput diSte artigo 
e no seu § 1 • podetá ser dispensado das exigências destll lei por 
ato do Poder Executivo, se comprOva-da, Cientificamente. sua ino
cuidade à saúde humana. 
--- __ Art. 3° Ficam ma:htidas as at'oais na:mas relativas ao asbes
t6/amiãiJ1o da variedade crisotila e às fibras naturais e arti:fJ.CiaiS re
feridas no artigo anterior? contidas na legislação de segmança.? hi
giene e medicina do trabalho? nos· acordos internacionais ratifica
dos pela Repóblica Federativa do Brasil e nos acordos assinados 
entre os sindicatos- de trabalhadores e os seus empregadores, atua-
lizadas sempre que necessário. ·· ·· · 

§ 1° As empresas que atuarem na extração, produção, indus
trialização e comercialização do .Sbesto'amianto e das fibtas refe
ridas no artigo anterior criarão comissões de fábrica, COlllfX'Sta.5 
por tiabalbadores eleitos por seus pares. com o objetivo de fJSCali
zar a qualidade do ambiente de tr.abalho, com poderes, inclusive. 
para detenninar a paralisação de setores de tiabalbo em que hou
ver riscos à saúde dos empregados. 

§ 2° As normas de segunmça. higiene e medicina do ·traba
lho serão fiscalizadas pelas áreas competentes do Poder Executivo 
e pelas comissões de fãbrica referidas no pacigrafo anterior. 

§ 3° As empresas que ainda não assinaram com os sindica
tos de trabalhadores os acordos referidos no ca.put deste artigo de
verão fazê. lo no prazo de 12 (doze) meses, contados •.partir da 
publicação desta lei, e a inobservância desta detenninação acane
t.ará; automaticamente. 9 cancelalp.em.o dq seu alvará de funciona.
meD1o. 

Art. 4• Os órgãos cótDpetentes de controle de segqrança, hi
giene e medicina -do trabaibo desenvolverão programas sistemáti
cos de ftscalização, monifurameilto e COO.ttole dos riscos de expo
sição ao asbesto/amianto da variedade cri.sotila e às fibras naturais 
e artificiais referidas no_a:rt. 2° desta lei, diretamente ou ati;tvés Qe 
convênios com instituições públicas oo privadas credenciadas para 
tal fiiD pelo Poder Executivo. . _ 

Art.. 5° As eiUpreSaS que manipularem ou utilizareni. mate
riais contendo asl>esto/amianto da variedade crisotila ou as fibras 
naturais e artificiais rereridas rio-=-art. 2° desta-lei enviãtãO.--almai-. 
mente, ao Sistema Único de Saúde e aos sjndicaiqs:representativos 
dos tiabalbadores uma listagem dos seus empregados, com indica
ção de setor, função, cargo, data de nasci.mento; de admissão e de 
avaliação médica periódica, acompanhada do diagnóstico resultan- • 
te. 
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Parágrafo único~ Todos os tmbalbadores das empresas que 
lidam com o asbesto/amianto da variedade crisotila e com as fi_btas 
naturais e artificiais referidas no art. 2° desta lei serão registrados e 
acompanhados por serviços do Sisten:llC Único de Saúde, devida
mente qualificados par• esse nm, sem prejuíZo das ações de pro
moção,- proteção e recuperação da saúde interna, de respoDSabili
dade das empresas. 

Art. 6° O Poder ExecutiVo determinará aos produtores da 
asbesto/amianto da variedade aisotila.. bem como das fibras natu
rais e artificiais referidaS ilo art. 2° desta lei, que não foineçam es
tes makmais às empresas que estejam' descumprindo qualquer dis
posição deste diploma legaL 

Parágrafo único. Acontecendo o previsto no caput diste ar
tigo, o Govemo Federal não autorizará a Unportaç.ão da substância-
mineral ou das fibras referidas no art. 2° desta lei. -· 

Art. 7° Em todos os locais de trabalho_ onde os trabalhadores 
estejam expostos ao a:sbesto/amianto __ da_varie4ade _çtisotila ou das 
fibras naturais ou artiflciaiS reíei:idas-Iio art. 2° desta lei deverão 
ser observados os limites de tolerância fiXados na legislação perti
nente e. na sua ausência. serão fixados com base nos critérios de 
cootrole de exposição-:re.comen----aaaos pOr organismos n3Cioiiais ou 
intemacioilais,-reconhecidos cientificamente. 

§ 1• Outros critérios de controle da exposição dos trabalha
dores que Dão aqueles -defmidos pela legislação de Segurança e 
Medici.Da do Trabalho devetão ser.adotados nos aCQtti.o$ _assinados 
eD!re O$ sindicatos dos trabalb.adores e os empregadores? previstos 
no art. 3° desta lei. 

§ zo Os limites fiXados deverão ~ revisados amalmente. 
procurando-se reduzir a exposição ao nível mais baixo que seja ra

. zoavel.mente exequível. 
Art. go O Poder Executivo estabelecerá normas de seguran

ça e Sistemas de acompanhamento específicos para os set.ores de 
fricçãO e têxúl que utilizam asbesto' amianto àa variedade crisotíia 
ou as fibras naturais ou artifiCiais referidas no art. 2° desta lei.- para 
fabricação dos seus produtos. extensivas aos locais onde eles são 
comercializad.os ou submetidos a serviços de mamJtenção ou repa-
ro. 

Art. 9° Os institUtos, funda~ e universidades públicas oo. 
privadas e os 6rgãos do Sistema Uoico de Saúde J>~!OOyerão pes
quisas científlcas e tecnológicas no sentido da ut~ção~ sem ris
cos à saúde hu!lll!Da, do asbestoialllÍalli<Y da variedade crisotila, 
bem como das fibras naturais e artiflciais referidas no art. 2° desta 
lei. 

Parágrafo único. As pesquisas referidas-IJ:O caput deste arti
go -contarão com linha especiãl de fmanciamento -dos órgãoS g6-
vemamentais responSáveis pelo fomento à pesquisa científica e 
leG!lol6gica. 

Art. 10. O transporte do asbesto/amianto e das fibias natu
rais ·e .irtiílciais referidas no art. 2° desta lei é considerado de alto 
risco e, no caso de aho risco e, no caso de acidente, a área deverá 
ser isolada, com todo o material sendo reembalado dentro de normas 
de segtlrulÇa. sob a responsabilidade da empresa II3IlSpOltadola 

• Art. 11. Todas as infrações desta lei seriio encaminhadas pe
los órgãos fiscalizadores, após a devida comprovação, no praw 
máximo de seteDta e duas horu, ao Ministério Público Federnl, -
vés de Comunicação cil:CO!Jiitanciada, pmi as devidas providências. 

Parâgrafo único. Qualquer pessoa é apta para fazer aos ór
gãos competentes as denúncias de que trata este artigo; 

Art. 12. 6 Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias 
da publicação desta le~ regulamentaní a sua aplicação. bem como 
o estabelecimento de penalidades aos i.nfratores, prevendo desde a 
estipulação de multas até a cassação dos respectivos alvarás de 
funcionamento. -

Art. 13. Esta lei entra em vígorna data de sua publicação. 
Art._l~ Revogam-se as disposições éiJicontiário. _ _ -__ _ 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
re~finalque oorálidapeloSt: !•secretário.- ··--

E lida a seguinte 

PARECER N• 228, DE 1994 

Redação final da Emenda do S~ado ao Proje
to de Lei. da Câmara n° 121, de 1994 (n° 3.981193, na 
Casa de origem)-

A Comissão Diretora apresenta a reda.ção final da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 121, de 1994 (n• 
3981193, na Casa de origem), que disciplina a extração, industria
lização, udliração, comercialização e llallsporte do asbesto/amian
to e dos produtos que o contenham. bem como das filnas natu~s 

- e artificiais, de qualquer origem. utilizadas para o mesmo ftm e dá 
outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de novelnbro de !994.
Humberto Lucena. Presidente- Luádio Portela, Relator- Cha
gas Rodrigues- Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N-228, DE 1994 

Redação final da Emenda do Senado ao Proje
to de Lei da Câmara n• 121, de 1994 (n• 3.98])93, na 
.Casa de origem), que discip6na a extração, industria· 
li.r.ação, utilização, comercialização e transporte do 
asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, 
bem como das rmras naturais e artificiais, de qual
quer origem, utilizadas para o mesmo riDl e dá outras 
providências. 

EMENDAN"l 

(Correspende à Emenda n°1-Cl) 

Substituam-se os §§ 1• e 2• do W.: 2• do Projeto, pelo se-
-guinte parágrafo único: -

''Art. 20 -·-----··-··-··--·-··-··-.:_·--··-----
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, conside-

ram-se fi~ na rurais e artificiais as-com.providamente 
nocivaS à saúdehunwia."--

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. (Pausa.) 

_ Em discussão a redação fmaL (Pausa-:) 
Não havendo quem peça a: palaVra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Seiladores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria volta ã Câmara dos Deputados. 

· O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 30: 

OFÍCIO W S/71, DE !994-
(Em regi;o.e de urg~~cia. ~os ~_do 

art. 3:f6, b, do Regimento Interno) 

Oficio n• snl, de 1994, do Senhor Presidente do 
- - Banco Central. encaminhando ao _Senado Federal solici

tação do Govemo do Estado do Rio Gru!de do Su~ reli
tiva ao pedido de emissão de Letras Financeiras do 

. Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - I.FT-RS. 
- desúnadas à liquidação de precatóríos judiciais pende•· 
tes, 9e respoDSabilidade daquele Estado. (Dependendo 
de parecer_da Comissão de Assuntos Econ&m.ícos) 
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Nos temJ.os do art- 140, a, do Regimento !Dtemo, designo o 

nobre Senador José Fogaça para proferir o parecer sobre a matéria, 
em substituição à Comissão de AssuDios Econômioos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para emitir pare
cer.)- Sr.Presidente, Sr's e Srs.Senadores, vem a estaOisao Ofí
cio 'S" n• 71, de 1994 (Oficio PRES!-94/3.335, de 20.10.94, na 
origem), do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil encami
Dhando solicitaçiio fto Governador do Estado do Rio Gr.mde do 
Sul para emissão de Letras ruWiceims do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul- LFf-RS, destinadas ã liquidação de precat6-
rios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado. 

O pleito está submetido ao disposto no arL 33 do Ato das 
Disposições Constitucionais Tr.msitórias, bem oomo aos tennos da 
Resolução n• 1!194, que dispõe sobre limites globais e condições 
para as opernções de credito interno e externo dos Estados, do Dis
trito Federal. dos MuxdcípioS e suas au~ias, inclusive o lança
melllo de títulos da divida pública. 

A emissão de LFf -RS. ora sob a.n{W.se, apresenta as seguin-
tes caractetisticas: 

a) quantidade: ll.641.498 LFf-RS; 
b) moda6dade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Fmanceiras do Tesouro 

Nacional- LFf, Criadas pelo Decreto Lei n• 2376, de 25.ll.87; 
d) prazo: de até 7 (sete) anos; . . 
e) valor nominal: R$ 1,00, nas respectivas data.-base; 
l) previsão de colocação e vencimento dos titulas a serem 

emitidos: 

favorável ao atendimento do pleito do Govemo do Estado do Rio 
Grande do Sul, nos lemlos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 96, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, a emitir, por ofertas públicas, Leln.s Finanéeims do 
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul ~ U'T-RS, 
destinadas à liquidação de precatóriós judiciaiS penden
tes, de respoDSabilidade daquele Estado. 

O Senado Fe<ieral resolve: 
Art. 1 • É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul auto

rizado. nos termos da Resolução n° 11. de 1994. do Senado Fede
ral a emitir Letras Financeims do Tesouro do Estado do Rio Gran- · · 

· dç -do Sni(LFl' -~S), destinados à liquidação de precatórios judi
ciais pendentes, de respocsabilidade daquele Estado. 

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condi-
ções: 

a) quantidade: 11.641.498 LFf-RS; 
b) modalidade: nominativa-tmlsferivel; 
c) rendimentos: igoal ao das Letras FlllliD<:eims âo Tesouro 

Naciooal- LFf, criadas pelo Decreto Lei n• 2376, de 25.11.87; 
d) prazo: de até 7 (sete) anos; 
e) valor nominal: R$ 1,00,nasrespectivas data.. base; 
f) previsão de colocação e veuclmento dos títulos a serem 

emitidos: 
.,.., 

Data-base Titulo Vencimento 
---------~..,-------,.----- ''1-7-94 53:rooo 
..!D~a!.!ta!!:·:!!B~ase~ __ Tí._,tulo,_ ___ v-"en""'cun.,· -~' eo=tor. . .,..,.Ouan~,;=ti.,· d::a,.de"-"C. - 1: ?:94- • -.-53sooO 1s.osiooo · · · 5.szod49 . 

1-7-94 535000 . 15.os.zooo · ·5.820.749 - 15.1!-2000 5.820.749 

1-7-94 535000 15.11,2000 .. 5.820.749 . .. . . · · g) forma de eolooaçiio: ofertas públicas, nos tennos daRe
solução n• 565; ele 2o.09. 79, do Banco Central; 

g) forma de eolocação: ofertas ·públicas, nos leilllOS daRe- h) autorização legislativa: Leis n• 6.465, de 15.12. 72; e n• 
soluçãon• 565, de 20.09.79, do Banco Central; . . . 8.822, de 151l2.89; e Decreto n•35.457, de 25.08.94. 

h) autorização legislativa: Leis D0 6.465~ de 15.12.72; e D0 Art-3° AprCsenteautorizaçãodeVeni ser exercida no prazo 
8.822, de 15.02.89; e Decreto n• 35.457, de25.08.94. . de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de sua publicação. ·· 

O processo enCO!Ilr.!-se adequadamente instruido, de acordo Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
com as exigências dos arts. 13 e 15 da Resolução acima referida. cação. . · 

O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre a qoer.ação É o parecer, S& Presidente. 
atnl.vés do Parecer DEDIP/DIARE-94/1591, de 06.10.94, no qual _ O SR. PRESIDE!'ITE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
analisa as condições para emissão oos titulas, 1eridO constatado Croc!ui pela apreseDiação do Projeto de Resolução n• 96, de 1994, 
que se enCODt.ra dentro dos limites previstos~ ressaltando outrossim que autoriza o Governo do Estado do Rio Gtande do Sul a emitir. 
que a operação em questão, consoante o disposto no parágrafo uni- por ofertas públicas, Letras F;oanceims do Tesouro do Estado do 
co do referido aJ.t. 33 do ADCf, não tem seus valores computados • Rio Grande do Sul- LFf-RS, destinadas à liquidação de precat6-
para efeito dos limites globais de endividamento. -. . · · rios judiciais pendeD!es, de responsabilidade daquele Estado. 

A operação sob análise resultará em alongamento do perfil Completada a fase de instrução, passa-se à discussão do 
da dívida mobiliária daquele Estado com vencimento dos títulos projeto, eni tumó único. (Pausa.) . 
na seguinte propotÇão: 17,76% em 1994, 20,22% em 1995, 14,43 Não havendo quem peça a pa!avxa, enoerro a discussão. 
%em 1996 e 17,85% em 1997, 17,96% em 1998, 11,32% em Em votação. 
1999 e 0,46 % em 2000, esta última parcela resultante da emissão Os Srs. Senadores que o. aprovam queinl:m permanecer sen-
do titulas ora em análise. tados.(Pausa.) 

O Banco Central ·ressahou que o Estado do Rio <irando do _ . . Aprovado.· · . . . 
Sul adotoo sistemática distinta daquela pm:onizada no Art. 33 do o projeto vai à Comissão Direlora para li. redação f!llaL 
ADCf, pretendendo pagar, agori em 1994, parcelas vencidas des- O SR.l'llliSD>ENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
de 1989 e ainda não liquidadas, emitindo os títulos con-esponden- parecer da Comissão Diretora ofetecei!do a redação final da maté
tes, pelo total acumulado, consignando, também, a declaração do ria, que setá lida pelo Sr. I • Secretfu:io. 
Estado de ter utilizado integtalmente os valores obtidos com a É lida a seguinte 
emissão de LFf-R;S no pag~to de precatórios judiciais pen- PARECERN°229,DE1994 
dentes, para os quaiS foram enntidas. (Co · sã Dire ) 

Concluindo, pois; que se encmtram atendidas as condições m.tS 0 tma 
estabelecidas no arL 33 do AIJ:J das Disposições Consúblcionais Redação final do Projeto de Resolução o• 16, 
Tr.msitórias, bem como na Resolução n• 11/94, somos de parecer de 1994. 
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A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto Aprovada. 
de Resolução n" %, de 1994, que autoriza o Govemo do Estado do O projeto vai à promulgação. 
Rio Gr.mde do Sul a emitir, por ofertas públicas, Letras Fmancei
IaS do Tescnro do Estado do Rio Gtande do Sul-LFT-RS, destina-· 
das à liquidação de precat6rias judiciais pendeutes, de responsabi
lidade daquele Estado. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de janeiro de 1994. -
Humberto Lucena, Presidente - Lud:dio Portdla, Relator -
Chagas Rodrigues- Carlos Mandarino. 

ANEXO AO PARECER N" 229, DE 1994 
Faço saber que o Senado Federnl aprovou, e eu, 

Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento 
Intemo promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N", DE 1994-

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir, através de ol'ertas púbticas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul-LFT-RS, destinadas à Jiqi.idação de precatórins 
judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Es
tado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Govemo do Estado do Rio GtáJ;tde_ do Sul, nos 

termos da Resolução n" 11, de 1994, do Senado Fedem!, autoriza
do a emitir Letrns Fmanceiras do Tesouro d9 Estado do Rio Gtan
de do Sul- LFT-RS, destinadas à liquidação de precatórios judi
ciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado. 

Art. Z' A emissão autanzada oori. realizada nas seguintes 
condições: 

a) quantidade: 11.641 A98 (ooze milhões, seiscentos e qua
renta e um mil. quatrocentos e noventa~ .oi_tQ_(LFT-R,S; 

b) modalidade: nominativo-tr.msferlvel; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Finàncei.ras do Tesooro 

Nacional- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n" 2376, de 25 de no-
vembro de 1987; -

d) prazo: de até sete anos; 
e) valor nominal R$ 1,00 (llllU1ial), nas respectivas datas

base; 
f) prerisã:o de colocação e vencimento dos títulos a serem 

emitidos: 

Data-Base Título - V encimeoto QUantidade 
1°-7-94 535000_ 15-5-2000 5._820.749 

1°-7-94 535000 15-11-2000 - .5.820.749 

g) rorma de coJocação: ofertas públicas, nos temtos de Re
solução n" 565, de 20 setembro de 1979, do Banco Cent.ral: 

h) aulorização legislativa: Leis n"' 6A65, de 15 de dezem
bro de 1972; 8.822, de 15 de fevereiro de 1989; e Decreto n• 
35.457, de 25 de agosto de 1994. _ _ 

Art. 3" A autorizaÇão concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua 
publi~O- _ 

Art. 4° ~ Resolução Emtia em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Em discussão 
a redação final (pausa.) . 

Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. 
Em votação. • 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (pausa.) 

O Sr. Chagas Rodrigues, l"Vice-PrttsidenU, ?ei
xa a cadeira da presidência, que i ocupada pelo Sr. 
Carlos Patrocínio, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 33: 

VotaÇão, em tumo tíoico, do Requerimento n° 
1337, de 1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos 
texmos do art. 172. incisO L do Reginléhto Interno, a in
clUsãO em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado no 

~ 402, de 1991, de autoria do Senador Moisés Abrão, que 
dispõe sobre os planos de benefícios dis entidades fe
chadas de previdência privada patrocinados por entida
des da Administração indireta da União. 

Em votação o requerimento. em turilo únicO: 
_ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Senado n° 

-402, de 1991, seráincluídoemOidemdo Díil-Oporrunamente. · 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 36: 

Votação, em tumo único,- do Requerimento n° 
-- 835, do 1994, do Senador Júlio Campos, solicitando, nos 

termos re_gimentais, a inclusão em Onlem. do Dia--da 
~menda da Càmaia ao Pmjeto de Lei do Senado n• 30, 
de 1991 (n" 3.107/92. naquela Casa), de autoria do Sena
dor Mau;ócio Corrêa. que regulamenta a profissão de Or
topfista e dá outras providências. 

Em votação o requerimento, ein rumo único.----
Os Srs. Senidores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

. Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Senado n• 
30, de 1991, será incluído em Oidem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Cados Patrocínio)- Item 37: 

Votação~ em Olmo único, do Requerimento n° 
838, de 1994, do Senador Magno Bacelar, solicitando. 
nos terlnos do art. 172, I, do Regimento Intemo, a inclu

-são em Ordel!l _aq Dia do Projeto de Lei da = n" 
12Q. de 1994, que altera dispositivos da Lei n• 2-180, de 
S de fevereiro -de 1954, que "dispõe sobre o Tribunal 
MaJ.itim.o''. 

Em votaçãO o· requerimento, em tumO" i'ínico. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam queirani pennanecer sen

tados. (pausa.) 
Aprovado. _ 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da Câmara n° 

120, de 1994, será incluído em oroem do Dia oportunamente. 
O SR: PRESIDENTE (Carlos PatJ:Qcinio).:: Itel!l ;\8: 

-Votação. em tumo único, do Requerimento n° 
841, de 1994, do Senador Cid Sabóia de Carvalho, soli
citando. nos termos do-art. 172, inciso I, do Regimento 
Intemo, a inclusão em Ordem do Pia_ do Projeto de Lei 
da Câmara no3s, de 1994 (n• 3.17219_2, na Çasa de ori
gem), de íniciativa do Ministério Público da União, que 
dispõe sobre a criação de Procuradorias da República 
em Inuriiclpios do interlbr, e dá rutras providências. 

Em votação o reqÍierimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pen:nanecer sen-
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tados. (Pausa.) 
Aprovado. __ _ 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da Câmara n° 

35. de 1994, será incluldo em Ordem do Dia oportunamente. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Oir!os Patrocímo)~-: lleJn_39: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"!i6, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, L do Regimentei Interno) 

· N° 3.998/84. na Casa de origem. que autoriza a 
União a doar à Região Escoteiia do Rio Grande do SuL 
filiada à União dos Escoteiros do Brasil o imóvel que 
menciona. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadan_ia) 

Nos termos do art. 140, alínea b, do Regimento lnlemo, de
signo o nobre Senador José Fogaça para proferir- parecer sObre o 
projeto em substituição à Comissão-de Constftiiição, Justiça e Ci
dadaDia. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, ua.ta-se de um imóvel 
que vem sendo utilizado pelo Movimento Escotejro desde 1942 e 
a sua regul.ariza.ção faz-se: necessária. ___ _ 

Há consenso em setores do próprio Governo de que essa re
gularização preCfs~:Cser· feita e parà isso é necessária a aprovaÇão 
do Congresso Nacional. 

Atendidas as exigências c:Onstitiicioi:tais -e-ctemóhslradas as 
razões que justificam a doaçãO do 1rii6vel, nãO- vemos nada que 
possa se opor ao projeto e; à vista -dO expostO e por considerá-lo 
constitucional, jurídico e de OOa técniCa legislativa; op-inamos pela 
sua aprovação. 

OrigináriO _da Câmara dos Deputados, vem a exame desta 
Comissão o Projeto de Lei que autoriza a União a doar, à Região 
Escoteixa do Rio Grande do Sul, filiada à União dos Escotefri:is do 
Brasil, o imóvel que menciona. 

A proposição-é de. iniciativa do enrinente Deputado Victor 
Faccioni e vale transcrever sua justificação face a conteúdo _histó
rico que ela destaca: 

"O Projeto que ora temos a satisfação de submeter 
à consideração dos nobres Pares reproduz integralmente 
o texto de proposição que awesentamds, na Legislatura 
passada, e que tomou o n• 5.062/81. Todavia, por força 
de dispositiVo regimental, essa medida legislativa foi ar-
quivada, sem ter sua tramicação conC1uída. _ 

Considerando o_ interesse de sua aprovação para 
os escoteirOs gaúchos, voltamos a propô-la, pelas IaZDes 
que se seguem. 

Por instrução baix_ada pelo MiriisiériO da Justiça e 
Neg6cí6s do Intetior. em 29 de fevereiro de !942, em 
face do rompimento _das relaÇões diplomáticaS com os 
países do Eix:ci.~ a Interventoriii Federal no_ Rio Grande 
do Sul determinou O encerramento das entidades ''Deuts
chen Kriegerkameradschaft Porto Alegre" e "Societá Ita
liana Di Benefice:iiza e D'Instruzione Princepessa Elena 
Di Montenegro". 

Em setembro desse mesmo an, o então Interven
tor Federal, Cel. Ernesto Domelles, cedeu à então Fede
raçãd-Rio-Grandense de Escote~ Q;lgje: União dos 
Escoteiros do Brasil) Qs pa.trimôniõS -dessas duas entida
des, a saber: um imóvel no Município de Guaíba, no lo
cal denominado Vila Elza, situado na Rua ·FÍores da 
Cunha, de propriedade da sociedade ale:mã; e-() ímóVel à 

Rua João Telles, n• 317, de propriedade da sociedade 
italiana. -

- -Desde então. e até 1947, o Escotismo Gaúcho 
Vem cuidando desses imóveis. N~se ano, no eJ,Itanto, a 
pedido da diretoria da Sociedade Civil Círculo Policial, 

--esta entregou o imóvel daRuoJpãoTelles, n°317, em
bota os constantes apelos ao MiDistér:i.o da Justiça e Ne
~gócios do Interior efetivados pela diretoria dos 
Escoteiiõs e pelo Interventor Federal, nunca foram res
pondidós, penllllllecendo apenas o ~imóvel de Vda Elza 

·na posse dos escoteiros. 
Através do nm oficio de 3 de fevereiro de 1949, a 

Agência Especial de Defesa Econômica solicitou à 
União dos Escoteiros do Brasil que efetivasse os paga
mentos dos impostos dos prédios situados no Município 
de Gu:u'ba. 

,---,-O ~movimentO escoteiro vem-Se Utilizando do 
im6vel desde 1942, pagando- os imPostos mui:licipais e 
taxas, e sobretudo investindo sempre na sua consetVação 

·e nielhoramento, e desenvolvendo ali atividades em prol 
da j.:Jventude brasileira. 

No intuito de obter defmitivaDieD.te o patrimõnio 
que sempre foi usado pelo mOYímeritO escoteiro do Bra
sil, incansavelm~te procurou regularizar a situação do 
imóvel. tendo sido mllitos os pedidos de diversQS diri
gentes do movimento, bem como também os de gover

-nadares e ootras autoridades. sem que algum efeito 
tivesse conquistado.__ _ _ _ _ _ . _ 

Deste esfOIÇO originou, D.o -ano de 1963, através 
do Projeto de Lei n• 297, apresentado pelo enfio Depu. 

. lado Afoi!so~ Anschau o pedido~ de doação definitiva do 
imóvel à União dos Escoteiros do Brasil. ~ 

Ocorre que, nessa época. o imóvel ainda não fazia 
parle iD1eSrante do patrimônio da União Fedellll, razão 
pela qual tomoU-se inviável o ptóje(o do Deputado 
AfollSO Anschau. 

Por seD.tenÇa de 15 de novembro_de 1975, do Juiz 
Fedellll da 4" V ar.t de Porto Alegre, o ]móvel objeto da 

- preseDle proposta de autorização ao Poder Executivo; 
para doar foi adjudicado à União. operando-se a adjudi
cação. no entanto, só em 1978, quando a Carta de Sen
tença do referido juizo foi inscrita, sob n• 3.890,~ à !1. 1 
do Livro n• 2 do Regislro Geta1 de Imóveis da CamaiCa 
de Gu:u'ba, no Rio Grande do SuL 
- Na® J;Dais justo que. tomada possível a transfe

rência do domínio do imóvel ez:p. causa, há .tantos anos 
pleiteada pelo Movimento Escoteiro do Rio Gtande do 
Sul. tome-se realidade a expectativa longamente acalen
tada por "aqueles que, com seu esforço e dedicação, tudo 
fizet3Ill para manter e conservar a propriedade utilizada 
sob mOtivação das maiS-nobres: formar cidadãos úteis 
para a sociedade e a Pátria. _ __ 

Pode-se mesmo dizer que. não fora a d~cação 
dos escoteiros do Rio Gtande do Sul, ao longo de trinta 
e oito anos. mantendo e consetvando o imóvel em causa, 
talvez dele não restassem hoje senão ruínâs~· a rie~ o 
princípio constimcional segundo o qual a proi>rieàide 
Iião pode ser entendida senão tendo uma funÇão social. 

São, pois. assim~ aqueles quevêm, afi:avéS a 'posse 
· ·ifialiSa -e-pacifica do imóvel utilizando-o para o nobre 

fim a que se deâ.ícani~-ao· l:nesmo tempo que zelando 
- pela conservação, merecedores da obte:D.ção do domínio 
pleiteado, conforme a doação ora preconizada..'' 
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Em sua !Iamitação na Câmara dos Deputados o projeto co- _ da última parcela, introduz um elemento discrimina16rio para ós 
Jheu pareceres favoráveis das Comissões de ConStituição e Justiça-- mlltnários que obtiveram fmanciamento para -consfrõção--de moraw 
e Redação, e de Educação, Cu!tma e Desporto. Foi aprovado em dia. 
Plenário na Sessão de 22 de outubro de 199!. As datas de assinaturas mencionadas nos arts. z_o e 3° desti-

Sob o aspecto constittlcicmal, que nos cabe analisar. desta- nam-se à vinculação eiifres- e_stas e Os limites de valor dos contra
camas desde logo que os dispositivos cOnstitucionais itirientes à tos, par2 efeito de transferência de financiamento, com manuten
matéria estão-ôevidamente cun:ipridos, seja no toCante à legiti.nii- ção das mesmas condições e encargos do contrato originaL 
dade da iniciativã, à competência legislativa da União e a via da lei No caso do art. 5° flxoo.-se a data de 28 de fevereiro de 
Oidinária pelo Congresso Nacional com a sanção do Presidente da 1986 como limite-máxíiOO de assinattu:a de contratos para os quais 
República. se permite, a qualquer tempo, a liquidação antecipada da dívida, 

O art. 1 o de~e com toda a _precisã9 o imóvel e sua locali- --niediani:e pagamento de ~e ta~ do_ saldo contábil atualizado. 
zação. -- - - -- - - -~_=o----- --Ora.emambososcasos,asdatasdeassinaturadoscontra-

Já o arL :ZOa destina excbJsivamente a atividades escoteir.ls, fós São usadas para: carãct.erizar a vincuhição fomia] do mutuário 
sob pena de reversão ao património da União, e o art. ·3o impõe as às obrigações e direitos do Sistema Financeiro da Habitação. e- ao 
cláusulas de inalienabilidade e impenhombilidade na doação. Fundo de Compensação Salarial. 

Atendidas as exigências constitucionais e demonstladas as -- Assim, não se justifiCa relacioilai o prazo à liberação da úl-
rnzões que justificam a doação do imóvel, nada vemos que se pos- tima paocela (art. 15), pois o compromisso do mutuário fou:nali-
sa opor._ a~ projeto. zou-se no "momento em que o contmto foi fnmado.-

A vista do exposto, por consideiá·lo constimcional,juridico, · Em boa hora, o Projeto da Lei do Senado n• 92191 vem cor-
e de~ técnica legislativa, opinamos pela sua ap:ovação. rigir-a distorção do texto da Lei n° 8.004/90 e resfuuir aos :lnnt.m-

E o parecer, Sr. Presidente. rios do SFH cujos financiamentos têm cronograma de âese:mbolso 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)~ O parecer é fa. parcelado, a possibilidade de usufruir das condições de transferên-

vor.ível cia e quitação antecipada da dívida, estabelecidas naqueie diploma 
A matéria ficaní sobre a mesa durante cinco sessões ocdinã- legal. -

rias para recebimento de emendas, ·nos termos do art. 235, inciso Em face do exposto, nosso_ parecer é favOrável ao Projeto 
ll,letra d, do Re~tO Intemo. - -em exame, pelo que recomendamos sua aprovação. 

O SR. PRESIDENI'E (Carlos Patrocínio)- Item 42: O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O parecer é fa. 
vorá.vel. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 92, DE 1991 A matéria Iicará sobre a mesa durante cinco sesSões ordiná-
(lncluídO em Ordem do Dia fios termos do 

art. 172,1, do Regimento Jntemo) rias, para recebimento de emendas, nos termos do art. 235, inciso 
ll, alinea b, do RegimentO Jntemo. 

De autoria dc5 Senador Jur.by Magalhães, que aJ. 
tem a redação do ait: 15 da lei n• 8.004, de 14 de março 
de 1990, que "dispõe sobre transferência de fmancia
mento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e 
dá outras providências". (Dependendo de parecer da Co-
missão de Assuntos Econômioos) · 

Nos tennos do art. 140, letra b, do Regimento Intemo, de
signo o nobre Senador Jonas Pinheiro para proferir parecer sobre o 
projeto~ em substitnição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. JONAS P;INHE~O (PTB- Al'. Paxa emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, SI!& e Srs. Senadores, o Projeto de Lei do 
Senado n°092/91, da lavzadoSenadorJutaby Magalhães, ora sub
metido a esta Comissão~ pretende introduzir modificação na reda
ção do art. 15, da Lei n• 8.004, de 14103190, que traia das transfe
rências de fmanciame:D.toS no âmbito do Sistema Financeiro da Ha-
bitação. -

O artigo em qUestão, eStabelece DO texto integral: 
Art. 15. Para os contratos de f!Dallciament.o com cronogta· 

ma de desembolso parcelado, a data a ser considerada para fms do 
diaposto nos arts. z·. 3° e s· é a da h"beração da última parcela. 

A modificação pi"óposia-daria a seguinte redação ao art. 15: 
Para os contratos de fmanciamenío com Crcm.ogr3ina de de

sembolso parcelado, prevalecerão oS prazoS previStos nos --arts. 2° ~ 
3° e 5° desta. Lei. 

Propõe. portanto, o Projeto sob exame, que os contratos de 
fimnciãmento com Cronograma de desembolso parcelado tenham 
como prazo de refexêDcia para transferências de fmanciamento e 
liquideção antecipada da dívida, a data de assinatma do contrato, 
confOIID.e especificado nos arts. zo, 3° e 5° -

A Lei n° 8.004190 ao eStabelecer que os contratos de fman
ciamento com cronograma de desembolso parcelado, teriam trata
mento diferenciado. com a data de referência sendo a da liberação 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínío)- Item 44: 

PROJETO DE lEDO SENADO N" 147, DE 1993. 
(Incluído em Ordem do Dia, DOS tennos do 

art. 172, L do Regiment.olntemo) 

Projeto de Lei do Senado n• 147, de 1993, de au
toria do Senador Jutaby Magalhães, que determina que 
os Institutos Médico-Legais comuniquem à Fundação 
Centro BraSileiro para a Inf'ancia e Adolescêricia as mor
tes violentas ocorridas com crianças_ e adolescentes. (De
pendendo de Parecer da Çomissão de Assuntos Sociais) 

Sobre a mesa. ':_'e(IUe~ento que ser.á lido pelo Sr. 1 o seere-.: 
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 8!14,DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos t.ei!nos do art. 256, a, do Reginí.eilto Interno, re(Jueiro a 

. retirada de tramitação do Projeto de Lei do Senado n• 147193, que 
· detennina qUe os Institutos Médicos-Legais comuniquem à Funda

ção Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência as mortes 
-violentas oconida:S com crianças e adolescentes. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1994.- Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. _ 
Aprovado -o requerimento, a matéria é retirada da pauta. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio):.. Passa-se ao. 

item n° 1 da pauta. 
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A matéria depende de quorum qualificado para a sua apre- o ato que renoVa a permissão da Rádio' Jornal do Brasil Lida- para 
ciação. Sendo evidente a falta de quorum em plenário, a Presidên- explorar_ serviço de :radiodifusão sonóra em freqüência modulada 
cia deixa de submeter a votação as matérias constantes da Ordem na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio _de Janeiro, tendo 
do Dia que já. se enconb:am com a-discussão enceriada. Pareceres, proferidos em PlenáP.o, Relator. Senador Aureo 

São os seguintes os itens ruja aPriciaçãO-fica adiada: Mello, em substituição_à Comissão de Educação: 

-1-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO ]'1°44, DI; 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. Dos tetmos do 
art_ 375, VIII, do Regimeoto Intemo) 

Votação, em 1llmo~único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Clmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da. Rádio Indii>endente Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do R!o Grande do Su~ tendo 

Pareceres, proferidos em P!euário,..,m substituição à COmis
são de Educação: 

-t• pronunciamento: Relator: Sénador Amir Lando, favo
tável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Áureo :Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos conceanentes à proposição. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATivO N" 45, DE 1993 

(lncluldo em Ordem do Dia. nosteiinos do 
art. 375, VIII, do Regimeoto Intemo) 

Votação, em 1llmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 45, de 1993 (n• 253/93, na Câmara dos Deputados), que apmva 
o ato que :reD.OVa a concessão out.orgã.da. à Rádio qtpiDzal Ltda. 
para explorar seJ.Viço de radiodifusão sonOra em- Qtfda média na 
Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, t~ __ _ ~ 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitW.Çãci à COxrlís
são de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- 2" proonnciamento: Relator: Seoador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimeDtos COilCel1lelltes à proposiçãO. 

-3-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Intemo) 

Votação. em 1llmO úljico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 46, de 1993 (n• 248193, na Clmaia dos Deputados), que apmva 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade 
Lida- para explotar serviço de radiodifusão osonora em freqüência 
modulada na Cidade de Anlras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Pleuário, em substituição à CoxriisSão 
de Educação: , ~~ ~~~ 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador AlYaro Pacheco, 
favctável ao projeto; · 

- 2° pronunQamento: Relator: Senaôor Jorias PiDheiro, pela 
regularidade dos atos e prooedimentos concementes à proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO. LEGISLATIVO ~48. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, bos termos do 
art_ 375, VIII, do Regimeoto Inteili6)- ---

Votação, em tllmó único, do I'!'ô.Jéto" de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n•264193. na Clmaia dos Deputados), que~apmva 

-1° pronunciamento: favonível ao prOjeto; 
- 2° pronunciamento: pela ~gularidade dos atos e proce-

~os C?D:Cementes à proposição. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 199J 

(Incluído em Ordem do Dia. noS termos do ~ 
art.375, VIII,doRegimentointemo) 

Votação, em n.uno único, do Projeto 4e_ Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Clmaia dos Deputados), que aprova 

-õ ato que renóva a pemrissão da Rádio Litoral L:tda. para explorar 
seiViço de radiodifusão sonora em freqúência modulada na Cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiçãó à Cmms-
são de Educação. _ 

-:...to pronunciamento: Relator. Senador .Am:U Lando, favo
rável ao projeto; 

-...- -2° pronunà.B.DieD.to: Relator: Senador Ney Maranl;tão, 
- pela regularidade dos atos e procedimentos concementes.- à propo-

sição. 

-6-
PROJETO DE DECRETO lEGISLA-TIVO N" 50, DE 1993 

(lnclu!do em Ordem do !)ia, nos tennos do 
art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, e:al b.lmO único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 50, dé 1993 (n• 277/93, na Câmata dos Deputados), que apmva 
o ato que renova a outorga deferida ao _Sistema Nova Era de Co
~ção Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Bomzôpolis, Estado do Paraná. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação. 

-7-, .. 
PROJETO DE DECRliT<J lEGISLATIVO N" 52. DE 1993 

(Jncluido em Ordem-do Dia, nos fetri:lOs do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, ein tumo único, do Projeto de Decreto Le~lativo 
n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o alo que renova a concessão cutorgada à Rádio Grande -Lago 
Lida- para explmar seiVÍÇO de radiodifusão sonma em onda mt;dia 
na Cidarie de Santa Helena, Estado do Par.má, tendo 
- Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário; em substittJ.i-
ção à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: S_enador Ney MaranhãO; 
_ -:r'p~ºundamento: Relator: Senador AffoQ.So Camario, 
pela regularidade dos atos e pfoCedimeD.fos concernentes à propo
sição: 

-8-
PROJE"ro DE DECRETO LEGISLATIVO ]'1° 55, DE 1993 

(InclUído em Út~ni do Dia, noúetlnos do 
art. 375, VIII, do Regimento Intemo) 

Votação, em tumo úmw, do Proje~ de Deçreto Legislativo 
n• 55, de 1993'(11• 267/93, iia Câmara dos Depmados);que aprova 
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o ato que renova a concessao outorgada á Paquetá Empreendimen- - 13 -
tos Uda. para explOilll" sexviço de radiodifusão sonora ein oi:tda PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12. DE 1994 
média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador (Incluído em Ordem do Dia, nos termoS do 
Ney Maranhão, em substituição ii Comissão de Educação. art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

_ 9 _ ~ Votação. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12. de 1994 (n• 319193, na Câmaxa dos Deputados), que aprova 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7 • DE 1994 0 ato que outorga pennissão ii Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
(Incluído em Ordem do Dia, noS termos do para executar sexviço -de radiodifusão sonora em freqüência mOOu-

art. 375, Vlll, do RegimeuiD ln temo) !ada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 
-Pareceres favoráveis, :Proferidos em Plenário, Relator: Seni-

Votação, em' turno -único, do Projeto de Decreto Legislativo dor Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação: 
n° 7, de 1994 (n° 308/93, Da- Câmaia dos Dep.ttados), que aprova 0 _ 1o pronunciamento: favorável ao projeto; 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de TJJD.b6 Ltda.. _ 2~ pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce--
para explorar serviço de :mdiodifusão sonOra em oDda inêdia na ci- climentos concernentes à proposição. 
dade de Timb6, Estado de Santa Catarina, tendo 

. Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator. Senador -14-
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

-10- (Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 art. 375, Vlll, do jl.egimento Interno) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do _ · _Votação, em tumo único, <:J,o_Pro_jeto de-~ Legislativo 
art.375, Vlll,doRegimeniDiiitemo)- n• 18, de 1994 (n° 252193, na Câmaxa dos Deputados), que aprova 

o ato que renova a çoncessão ·outorgada ã Rádio Araguaia Uda. 
Votação, em turno único, do.Projeto_de Decreto Legislativo para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 

n•9, de 1994 (n•J0!/93, na Câmaxa dos Deputados), que aprova o Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapaj6s Ltda. Parecer favoníveL proferido em Plenário, Relator: Senador 
para explorar serviço de radiodifusão de SOilS e imagens (televi- Carlos Patrocínio. em substituição à ComisSão de-Educação.-
são) na Cidade de Santarem, Estado do Par.í, tendo 

Parecer favoclvel. prOferido em Plenário, Relator. Senador -15 ._ 
Diroeu Cameiro, em substituição à Comissão de Educação. · PRi:imTO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 19, DE 1994 

-11- (Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
PROIETODEDECRETO LEGISLATIVO N" 10,DE 1994 art.375, Vlll,doRegimentolnterno) 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) n• 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmaxa dos Deputados), que aprova 

o ato que renova a concessão ou~ à 1V Tocantins Ltda. para 
Votação.. em tumo único. do Projeto de Decreto Legislativo explor.u' sexviço de radiodifusão de: sons e irilagt;DS (telev~são) na 

n• 10, de 1994 (n• 297193, na Câmaxa dos DeputadoS), quê aprova Cidade de Anápolis, Estado de ~iás, tendo 
o ato que outorga pennissão ii Fundação Pe. Url>ano Thie5en para Parecer favoi-áveL proferido em Plenário, Relator: Senador 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqaência modulada. Carlos Patrocínio, em substituição_ à ConiiSsão de Educação.- ~ -
com íms exclusivamente educativo~ na Cidade de Novo Hambur-
go, Estado do Rio Grande.do SuL ·tendo -16-

Pareceres favor.íveis, proferidos em Plenário, em substitui- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 
çãoàComissãodeEducação. ~ ~~ ~~ 

- 1° pronunciameoto: Relator: Senador João Fxança, favo- (Em tegime de urgência, nos termos do 
rãvel ao projeto; art. 375, Vlll, do Regimento Intemo) 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Meira Filho. Votação, etD. turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
pela regularidade dos atos e procedimentos con"l'mentes à pro- n• 23, de 1994 (n• 327193, na Câmara dos Deputados), que "'""Va_ 
posição. - -· - · -· - O ãto que Ieno~/a a concessão õUtcrgada à Rádio Montanhês de. 

Botellios Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
-l2 - onda média ria Cid3de de Botellios, Estado de Minas Gerais, tendo 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 11, DE 1994 Parecer favoníveL proferido em Plenário, Relator: Senador 
(lneluído em Ordem do Dia, nos tennos do Henrique Aimeida, em substituição à Corillssão de Edu~o. 

art. 375, Vlll, do Regimento lntemo) ~ ~~ -17-

Votação:' em turno único, do Projeto de Decreto. Legisla- PROJETO DE !)ECRETO LEGISLA UVO N" 24, DE 1994 
tivo n• 11, de 1994(n• 265/93, na Câmara dos Deputados), que (Em regime de urgência, nos termos do 
aprova o ato que renova a pennissão outorgada à S.A. Rádio art. 375, Vlll, do Re~ lntemo) 

· Verdes Mares. para explorar serviço de Jadiodifusão sonora eni 
freqüêor.ía modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, VotaÇão, em tumo único, de> PrOjeto de Decreto Legislativo 
tendo n• 24, de 1994 (n• 32&'93, na Câmaxa dos Deputados), que aprova 

Parecer favor.ível, proferido em Plenário, Relator: Senador ~ o ato 'qire oiitorga periilissão ~à~F~ de Ensino Superiôr do 
Dirceu C3mefro, enl SubstituiÇão a Comissão de Educação. v ale do Sa[itcai para executar SetViÇO de r.tdiodífusão sonora em.. 
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freqüência modulada. com fms -ex.clusivamente educativos, na ci- de Radiodifusão Ltda.... atualmente denominada Rede Fênix de Co-
dade de Pouso Alegre, Estado de MiDas Gerais, tende municação Ltda., paill explor.rr serviço de rndiodifusão sonora em 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador freqüência moduloda na Cidade de São Jose dos Pinhais, Estado 
Lucídio Porte !la, em substituição à Comissão de Educação. do Pamná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Pre<idência -23-
retira da pauta da presente sessão as matérias pendentes de pare
cer, nos temlos do art. 175, letra_ e, do Regimento Jntemo. 

São os seguintes os itens :re.tiradoS da pauta: 

-18--

PROJET() DE DECREro LEGISLATIVO N"62. DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia, nos termos do -
art. 375. vm. do Regimentolotemo) 

Discussão, em tumo llnico; do Projeto de D=to Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda. paill explorar se<Viço de radiodifusão sonoia em 
onda média na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (De
pendeodo de parecer da Comissão de Educação) 

-19-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 64, DE 1993 

(Em regime de urgência. nos termos do 
art. 375, VDI, do Regimento lotemo) 

Discussão, em tumo 'Úllico, do Projeto de Decreto Legislati
vo 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 S/ A paill explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. (Dependendo de pareoer da Comissão·deEducaçãof 

-20-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1993 

(Inclu!do em_ürdem do Dia, nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento lotemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Le~lati
vo n• 69, de 1993 en· 313/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rãdio Mariana Ltda. para 
explornr serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada 
na cidade de Mariana, Estado _de Minàs Gerais- (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

-21-

PROJETODE DECRE'ro LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia, nos termos do 
art.375, VDI,doRegimentÕ1nteino) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 8, de 1994 (n" 303/93, na Câmara dos DeputadOS), que apro
va o ato que renova a pêrmissão outqrgada à Rãdio Cultura de 
Paulo Afonso Ltda. para explorar se:IViço de radiodifusão sonora 
em freqüência moduloda na cidade de Paulo Afonso, Estado da 
Bahia. (Dependen~ de parecer da Comissão de Educação) 

-22-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE i994 

(Incluído em Ordew, do Dia. nos temJ.os do 
art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Discossão, em tmno llnico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 20, de 1994 (n• 'lf56/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova, o atQ_que renpva_a penniSsãOoutorgada à Rede Nova Tell"a 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem-do Dia. nos termos do 
art.375, vm, do Regimentoloteruo) 

Discossão;em tmno llnico, do Projeto de D=to Legislati
vo n~ 21, de 1994 (n" 292193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a pemüssão da FM Rádio Independente 
de Arcovcide Ltda. paill explorar serviço de radiodifusão sonoia 

em freqüêncii modulada na Cidade de Arcoverde, Estado de_ Per
nambuco. (Dependeodo de parecer da Comissão de Educação) 

-24-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATivO W 26, DE 1994 

(lnclu!do em Ordem do Dis, nos termos. do 
art. 375, vm, parágrafo llnico, do Regimento Interno) 

. DÍs!'Ussão. em tomo •woo, do Projeto de D=to Legislati
vo n• 26, de 1994 (n" ~4'93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à ~ádio .CamJ'O' Dourados FM 
Ltda. paill explorar serviço de radiodifusão sonOJ:a em freqüência 
modulada na 'Cidade de Medianeira, Estado .do PaUruí- (De
pendçndo ele. P.arecer da Comissão _de Educ~ção) 

-25-

PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

(InclUído em ordim do Dia. nos t~os do 
art. 375, -vm. do Regimento lotem o) 

Discussão, em turnollnico, do Projeto de Decreto_Legislati
v_o JJ0 39, de 1994_(n"296/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga -pOrrnissão à Rádio Serrn Negra FM 
Ltda.. paza_explor.u-_s~iço de radiodifusão sonora etn freqüência 
modulada na· Cidade de.Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De-
pendeodo de parecer da COmissão de Educação) _ . . . 

· O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A votação do 
item 26-fica affiada por falta de quorum. 

É o segufute Oitemcuja a~ia:çãO fica~- _ 
-26-

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

(Inclu!do em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento lntemo) 

-- Votação, e,; tumo úDiCO, do Piojeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n" 222192, na Câmara dos Deputados), que aproV"a 
o texto do Acordo Ortográf!.Co da Ungua Portuguesa, assinado em 
Lisboa, em 16 de dezembi:o de 1990, tendo 

Parecer favorável, proferido em PieÍiário', Relator: sWdor 
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Rdações Exte
riores e Defesa NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Os itens 29 e 31 
são retil.3dos da pauta nos tem1os do art. 175, e, do Regimento fntemo. 

- · sâô os-SCgQinteS çs i~-relirados: 

PRoÍETo DE RESOL~~o N" 3, DE 199~ 
·- (Em regime de urgência, nos terniOs--d.O-

art. 336, b, do Regimento lotemo) 

DiScussão, em tomo único, do Projeto de Resolução n• 3, de 
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1994-CN. que clispõe sobre a estrulllla administrativa da Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul (Dependendo de parecer da 
Comissãõ ·de Constiluição, Justiça e Cidadania) 

-31-

0FÍCIO N" Snz. DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos do -
art. 336; b. do Regimento lntemo) 

Oficio n• Sl72. de 1994. do Senhor Presideu!e do Banco 
Central~-encarninhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Esrado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Latias 
Fmanceiras do Tesouro do Es!ado_<le São Paulo- LFJ'P. destina
das à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendó de parecer 
da Comissão de Assuntos Ec:onômioos) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Os itens 32. 34 
e 35 fl.Cam Com a votaÇão adiada por falta de quorum. 

São Os seguintes os "itenS adiados: 

-32-

PROJETODELEIDOSENADON"27. DE 1991 
COMPLEMENTAR 

_ Votação. em iuino únioo. do Projeto de Lei ciO Sensdo_n• 
27. de 1991-Complementar. de autoria do Senador Mausneto de 
Lavor. que regulamenla o§ 3' do art. 192 da Constituiçáo Federal. 
que dispõe sobre a cobrança de juros ~ riláxiirios, e dã outras 
providências, tendo 

Parecer favorável p:àferido em Plenário. Relator: Senador 
Ney Maranhão. em"snbstituição à Comissão de Assuntos Eoonô
micos. 

-34-

REQUERlMENTO N" 484. DE-1994 

Votação, em tumo único. do Requerimento n' 484. de 1994. 
do Senador Maroo Maciel. solicitaudo. oos termos regitnenlais. a 
convocação do Presidente e do Secretário do ConseJho Nacional 
de Segurança Alimentar (CQNSEA).- Dom Mauro Morelli. Bispo 
de Duque de Caxias e Doutor Hexbert de Souza (BetiniJo). para 
prestar. per.mte o Plenário do Senado Federal. esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil no Btasil. especialmente nas 
regiõeS mais-pobres. e apresentar as sugestões e medidas que o ór
gão propOiá ao Senhor Presidenllo da República. com vistas a en-
frentar tãO grave questão:-· - - · 

-35-
REQlJEIUMENTO N' 680. DE19~ _ 

V oração, em tumo único. do Requerimento n' 680. de 1994. 
solicilando nos termos do art. 336. c. do Regimento Interno. ur
gência para o Projeto de Resoluçãon' 122. de 1993.que cria a Co
missão de Ciência e"Tecnologia. - -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Os itens 40 e 
41 são retirados da pauta nos termos do art. 175. e. do Regimento 
Interno. 

5A52. de 1 • de maio de 1943 e dá ou1· • providências. tendo 
Parecer proferido em Plenário. Reiator: Senador Eduardo 

Suplicy, favOrável ao Projeto, com: emendas n°s 1 e 2, que apre
- senta, !'m substibl_ição à Comissão de Assuntos Sociais. 

_(Dcij>endendo de parecer sobre ,.l=<''ITlC-nrl? r>0 ~.de Ple!!&io) 

-41-,0 

PROJETO DE LEfDO SENADo N" 73. DE 199J-

(lb.cluído em OrUem do Dia, nos termos do 
art. 172. I. do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutah!' M".agalb.ães, que dispõe sobre 
isenção do Imposto de Renda para bolsas de estudos de médico& 
residentes e remuneração de estudantes em estágio para complew 
mentação -de estudos universitárioS.-(Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 

_ _ O SR. PRESIDENTE (Cailos PalrocÍnio) -Esgnlada a 
-riiál€ria-da Ordem do Dia. · - · · · - · 

- Passa-se ã apreciação do Requerimento n• 886. de 1994. 
lido p.o _E~pedjente, d~ autoria do no~ Senador Pedro Siii19n. 

Solicito ao emmente Senador JOão Cahnon o parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

- O SR. JOÃO CALMON-(PMDB- ES-. Para proferi! pare
cer. Sem reviSãO do oi:ador.)- Sr. Presídente, sn, e _Sn. Senada:
res, por iatemtédio do Requerimento n° 886, de 1994~ o eminente 
_S_en,ador Pedro Simqn solicita autoritação do Senado para aceitar a 

--designação do Senhor Presidente da República para participar. 
como chefe. da missão especial destinada a representar o BiaSil na 
cerimônia de posse do Presidente eleito dos Estados Unidos do 
México. Ernesto León. na cidade do MéxicO. no perlodo de 30 de 
novembro a 3 de dezembro do COJJ:ente ano. 

Meu parecer é favorável à concessão da autorização pedi dá. 
- O SR. PRESIDENTE (Carlos Pattocínio)- O parecer é fa

vorável ao requerimento. 
A volação do requerimento fica adiada por falia de quo-

rum. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pattocínio)- Concedo a pa

lavra ao nobre_ Senador Odacir Soares. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o se

guinte discurso.) -sr. Presidente. Sn e Srs. Senadores. la! como 
prometi em minha mais recente pasSagem por esta tnõuna. a ela 
retog:lo. hoje, para denunciar, sem temor e sem re~as, os nefan
dos intentos que se ocultam por trás da questão populacional, as
sim como as mal disfarçadas manipulações que se insinuam, ao 
abrigo de um projeto, à primeira ViSta, ptiiã. esim.plesmente, volta
do para a regulamentação do ''Planejamento Familiar ... no Bxasil 

Em tomo da questão populacional, circulam certas ambigüi
dades semânticas que, de pronto, devem ser aclaradas. 

~ ''Controle de populaÇão" e -,-,planejamento familiar'.- oonsti
tueni um bom exemplo. 

''Controle populacional" supõe a decisãO ãróifí:ária- de um 
ou :tD.ais governos, de uma ou váriaS· orgã.DiziÇões iritemacionais -
empenhados em Iintitar drasticamenle a população de um ou de 

São os seguintes os itens :retirados: 

-40-

- - um conjunto de países·, obedecendo a critérios e viSarido a objetiw 
vos invariavelmente mal explicitados. 

PROJETO DELE! DA CÂMARA N" 151. DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 172. I. do Regimento Interno) 

N" 1.002. na Casa de origem. que clispõe sobre a extinção 
da contril:cição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 da 
Consolidação das leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei n° 

Bem mais legitimo e mais siinples é o "planejamento fami· -
Iiar'', já que envolve a autonomia de um casal. ao-deci<lir livremen
te o- número de filhos que pretende ter, criar e: educar dignamente, 
segnndo suas possibilidades. _ _ 

Isto posto,- podemos ·agora encarar o ''controle populacio
nal" que andam querendo impingir ao Térceiro MUndo, sob o dis-
farce de "planejamento familiar''. _ 

O ilitento -do controle populacional deriva de uma destas 
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perspectivas: a eugênica e/ou a política. 
A perspectiva eugênica ou, também, tacista é a que norteia 

os govemos e as organizações obcecados pela idéia da depuração 
étni~ de modo a assegurar o predomínio no mnndo de povos oo 
de raças supostamente superiOICs. -

Sob os riscos que representa tal ideologia, não vou me de
ter, poiqUe eles já f= exemplarmente demons1r.ldos e julgados 
no desfecho da 2' Guerra MundiaL 

Quanto ao controle populacional, motivado por uma P=
pectiva políticà. este precisa ser comentado e denunciado. porque 

. ele ("Stá presente e atuante no BraSil. embora muitos brasileiros fm
jam que não vêem. 

Ao constatarem a redução da população dos paises desen
volvidos e o crescimento populacional nas áreas do T~iro Mun
do, as nações ineustrializadas fotam tomadas de inquietação. 

O temor da perda da hegemonia política-e as dificuldades 
crescentes de acesso às ~J,érias-prinJas provenientes -dos países: 
subdesenvolvidos exacerbaram as preocupações do Primeiro Mun
do. 

É então que srirge, em: 1974, o famoSO Relatório Kissinger, 
. elaborado sob inspiração do Co!)sel!!o de Segurança dos Estados 
Unidos e enviado a todas as embaixadas daquele _pais. 

Tal relatório intitulado:lmplicações do crescimento da po
pulação mundial para a segurança e os interesses externos dos 
Estados Unidos, s6 c:aiu no conhecimentó público em 1989. 

Nele, é anaHsada a evolução demográfica mundial;-São _ex
pressas as preocupações Com o acesso às niãtéiíãs-priinas dos pai
ses em desenvolvimento; é exposta a ameaça que o crescimento 
populacioual do Terceiro Mundo represen1a para a prevalência da 
hegemonia política dos EUA, assim como são propostas medidas 
concretas para o controle de população. 

O Relatório faz, então, a citação ·ae 13 ~es -apontados 
como ''países chaves" para um programa intensivo de controle po
pulaeionaL 

E é, nessa altu,., que aparece o Bxasil COIJlO alvo explíeho 
de insidiosas es1r.ltégias de dominação voltadas para o enfraqueci
mento de um possível rival emergent.e. com vistas à manutenÇão 
da hegemonia americ~ , _ _ __ 

· E faço, aqui, minha primeira citação do Rela16rio: 

O Brasil domina demograficiment.e o cOntinente 
(referindo-se à América Latins): Já pelo fun deste sécu
lo, prevê-se que a poj:ulação do Brasil chegará aos 212 
milhões de pessoas, o mesmo nível populacional dos 
EUA em 1974. A perspectiva de rápido crescimento 
econômioo ... indica que ó Brasil terá cáda vez maior in
fluência na América Latina e no mundo nos próximos 
25 anos (pág. 22). 

A assistência para o controle_ populacional deve 
ser empregada principalmente, nos países em desenvol
vimento de maior e mais tápido-crescimento, onde os 
EUA têm interesses poJíticos e esttatégicos especiais. 
Esses paises são: Índia, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, 
México, Indonésia, Bmsil, Filipinas, Tailândia. Egito, 
Turquia, Etiópia e Colômbia (pág, 14/15, parágtafo 30-' 
grifo não é-do original). 

Seguem-se, a parur dai, as díretrizi:s e es!Iatégias de ação 
para a persecução desse ''grande objetivo": 

- obter a inclusão de "programas populacionais" 
no planejamento de govemos; 

- inceniivar a educação e a·melhori-ª da C9Jl(iição 
da mulher (as mulheres ~ileira~ _as_ feministas, em es
pecial. ainda não perceberam que estão sendo transfor~ 

madas em "objeto" e "instrumento" da política hegenlô
nica dos EUA e de seus principais pareeiros?); 

-aperfeiçoar ós métodos contraceptivos; 
-utilizar os meios de comunicação social para os 

objetivos do ''planejamento familiat'; 
-envolver os líderes dos paises subdesenvolvidos 

nas politicas de população; · · 
-outms. 

A ordem eta e contiooa sendo, pois, a manipulação de tudo 
e de todos: govemos, instituições, lidenmças políticas, imprensa,
agentes de saúde e de educação, etc. 

- Chamo a atenção do plenário pata o despudor e o descata
mento explícitos neste trecho do Relatório: -

Os EUA podem '\iUdar a dituinuir as acusaçõeS de 
motivação imperialista, por ttás de seu apoio aos progta
mas populacionais, declatando, reiteradamente, que tal 
apoio vem da preocupação que os EUA têni com:. o di
reito de cada casal escolher com liberdade e responsabi
lidade o número .e o espaçamento de seus flllios e o 
direito- de eles terem inf~ educaÇão e meios 
para realizar isso (pág. 115). 

· ~Voco-OOvam.ente a aienção de "V. Ei-5 pam as-seme~ 
ças redacionais notadas nessa passagem do Relatório e no § ~ do 

- art. 226 da Constimição Fedetal, que trata do planejamento fami-
liar. . 

. É por essas e por outras, que afmnei em meu discu.rS6 ante.:. 
riar o quanto detesto ser tratado como "otário". Vejo, porém, que 
nem todos os bxasileiros partilham da mesma detestação! 

O aborto, tão exahado por algumas lidetanças da chamada 
"sociedade civil organiza51a 11

,. nelas incluindo - "horresco refe
rens", tremo ao referi-lo- IlOSSQ "bras:ileirlss!mo" PT, gaDha, no 
Relatório, esta inequívoca recomendação: 

Certos fatos sobre o aborto_ devem ser entendidos: 
nenhum país já redoziu o crescimento de sua população 
sem recon-er ao aborto (o grifo oão é do original). 

·E Para que não se pense que tais políticas restringem-se à 
eti KiSSinger, aqui Vai uma decl.aiação recente do Sr. Trmothy E. 
WIIth, representante dos EUA nas Nações Unidas: 

O Presidente Clínton está decidido a dar prioiida
de ao assunto de população no programa americanO-Ele 
detemtinou uma reestmblração de nosso progrnma de 
ajuda externa paxa promover o desenvolvimento de ma
neira mais eficiente. Destinou mais 100 ntilhões de dóla
res ·pali os progrunas de assistência no ano de 1994. 

Isso· deniónstr.Çclaramente, a íniportância que os 
Estados Unidos dão ao assunto de população_ a níVel in
temaciooa.l.. Eu hoje tenho a satisfãção de :recoofnmar a 
intenção da Adminis1r.lção Cllnton de conlribuir pa!il o 
Fundo das Nações Unidas para AtiVidades de Popula-

- çãon. 

Em alu_são à reunião do carro. assim se eXpreSsou o repre
sentante dos EUA: 

É muito clif'J.cil, mas devemos tam'b6Dl discutir o 
as:sup.to aborto-.0 governo ameriCano airedita que a 
Conferência do Cairo seria __ omissa se-não apresentasse 
recomendações e_ orienta.çãO SObre .o aborto. NoSsa posi-

- ção é apoiar a livre escolha, incluindo o acesso ao aborto 
seguron (PtesS release .:.. -Cõmunicado _de imprensa da 
Delegação dos Estados Unidos "junton à.s Nações Uni
dasn"63-(93)-ll de maio de 1993): 
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. O aborto, aliáS, na voz dos controlistas, assim como a este
rilização,-ã.rida sempre associado ao "planejamento familiar", cuja 
necessidade é justífica:da pelo espantaJho falacioso da "explosão 
demográfica" cu da ''bomba populacional". 

Se os mentores da antinatalidade estivessem realmente con
vencidos de que a vida· no Planeta sofre grave ameaça, em razão 
dos riscos de supexpovoamento, teriam eles o descar.unento de 
promover, simultaneamente, campanhas_ de limitação da natali<ll;
de, nos países do Terceiro Mundo. e de mcremento desta. nos pai-
ses industiializados? - . -

Estariam eles empenhados em estrangular a natalidade no 
Brasil com seus 17 bablkm, ou ~~ sua atenção em paí
ses, por exemplo, como a Holanda com seus 418 hablkm? 

Hã porém, Sr, Presidente, oolr.l importante p1blicação, esta 
da FNUAP (Fundo das Nações Unidas parn Atividades de Poplla
ção) que ·coosidero preciosa para aqueles que buscam decifrar, 

. afnn de deSmascai;u-, a trama antivida urdida pelas nações ricas 
CO!llr.l a população brasileira. 

Refnu-me ao "Inventário dos Projetos de População para os 
Países em. Redor do Mundo". DOS quais figuram projetos tais 
oomo: Planejamento Fátiriliai e Coostitliiçio Brasileira, Esteriliza
ção •rvoluntária'\ Distribuição de Conlr.lceçt:ivos, Tn:~~to ~e 
P"'.SsoaJmédico e para-médico em técnicas colllraceptJ.vas e.esten
lização, Doaçio de lapliOScópios, Educaçio Sexual e coisas que 

tais. São, também. mencionados os ~ISOS n:an:::iros ~
dos a execução dCsses·pmjetõs.:· 30 milhões anuais, seD.do que só o 
Fundo ·das· Nações Unidas ·para Atividades de População -
FNUAP, destinou mais de 600 ID.ilhões de dólares parn ações bãsi
cas .de .saúde e "planejamento familia.t', no Norde~e, no ~odo 
de 1990/96. · . . · · · . . - -- · • · · 

Impõe-se-me, neste passo-, Sí. Presidente. que eu requisite 
sua atenção para uma triste coincidência. Esse perlodo de ingresso 
intensiVo de dólares em nosso País, .coletados pela "piedade" dos 
países ricos para socorrer a· saúde e a educação dos brasileiros, 
coincide, Iastünavel.mente, com níveis inusitados de degmdação da 
saúde. da educação, e do comportamento da sociedade brasileira, 
sendo que a únici alteração- visível na 11saúde" dos brasiléiros, 
após a precipitação-dessa·chuva de dólares, foi a queda vertiginosa 
de sua ''capacidade repri>dutiva'', para usar, data·venia. um tenno 
da grosseira semântica muito em usp entre os ageiltes da antinata-
li~ . 

Essa compassiva generosidade. Sr. Presidente, - ~ uma 
vez. estremeço só ao referi~lo .... voltou-se, também~ para a nossa 
Assembléia Nacional Constituiille. - -

Com efeito,- seguiido citado na mesma publicação, foram 
destinados 112.755dólares parn lograr alteraçio na legislaçió bra
sileiia~ possibilitando a inclusão de tais projefos, sob a seguinte ru-
brica: . .. 

Planejamento familiar e a Assembléia Nacio~~ 
Constituinte. Monitorar e onde necessário dar assistêricia 
no deseD.volvimento dQ tema planejainent.O (aniiliar -no 
texto da constituição brasileira. :MeiDbros do Grop:> Bra
sileiro de Parlamentares sobre População e Desenvolvi
mento receberão instruções técnicas sobre o assuntQ que 
contribuirão para os_ debates sobre planejamento fami
liar. Recu=s Brasil: US~U.I2.755 (fl .. 76). 

É dito. ãinda, na mesma publicação: __ _ 
Manter assessoramento e assistêD,çj;J._ ao Grupo 

Parlamentar de Estudos de População e Desenvolvimen
to. Esse grupo foi útil. assegurando que a nova COJ!stitui
ção de 1988 explicitamente: (I) garantisse o livre 

exercício do direito .ao planejamento familiar, (2) deter
nüoasse o estado proporcionar os recurso científiCos e 
educaciou.ais pata: esse efeito, (3) vedaSSt qr ~lquef for
ma coercitiva desse direito aO planejamento familiar por 
parte de institUições públicas e privadas (!L 7 !). 

É bom que se s&l>a que esse e oulros programas de 'Plane
jamento famililu'', a cargo da BEMFAM, foram contemplados 
pela "lnternational P1arned Parenthood Federation"- IPPF- com 
as POIJ'ldas quantias deUS$ 25 milltões (1988); US$ 1.7 milltões 
nos anos subseqüentes. 

Sr. Presidente. S:fs e Srs. Senadores. em mim. como certa
ment~ em V. Ex-s, causa vergonha e profunda estr.mheza, tomar 
conhecimento desses dois :inomiriáveis vexames: primefro, nosso 
texto constitucional, no que concerne ao ''planejamento familiar",. 
foi "inspirado", para não dizer ditado, pelos objetivos estratégicos 
do Relatório Kissinger, tendo concorrido para isso, o apoio íman
coiro de projetos do Fundo das Nações Unidas parn Atividades de 
P0p1laçio- FNUAP; segundo, a existência de um GruPO Parla
mentar de Estudos de Populaçio e Desenvolvimento, que para 
prestar esses inacreditáveis "serviços", recebeu e, quem sabe, ain- . 
da. continua recebendo assistência e asseSsoramento externos, 
como.porexemplodoPathímderFund!!! _ _. _ 

Wao posso deixar de menciOnar, embora muito suma:iia~ 
mente, a origem 4os recursos,apJ..i~oem tais programas; as or
g~ i.titemacioiláiS e·Daciolliüs que neles atuam e algumas 
estratégias utilizadas na sua implementação. · 

. Os ~_rsos _aplicados na trama antinatalista provêm, evi
de.ntemerite,-dos países ricos, seDdo os EUA um doo maiores doa-, 
dores. _ . 
--~~ ins~i~s ~cipam ~~-~p;~.preitada_~tivi~. 

destacando-se: o FNUAP, a OMS, o UNICEF, a!LNESCO, o 
BANCO MUNDIAl-, o CONSELHO DE POPULAÇAO, o Fami
ly Healt Intemacional, a Fundaçio Pathfmder, a Fundaçio Ford, a 
Fundaçio Mac Arthur, o IPPF, John Opltins e taDtas outras. · 

No Brasil. dezenas de instituições, Criadas para esse fim, ou 
já existentes~ respolidem--pela: exeçUção de tais -projetas, ·mediante 
conlr.llos de repasses de fundos. E o caso_ da BEMF AM, ABEPF 
(Associação Brasileira de Planejamentq ·Familiar), do CEMI
CAMP, CNBL (Centro Nacional Bertba Luz), CPRH (Centro de 
Pesquisa e Reprodução Humana- UFBa), CPARH (Centro de 
Pesquisas ·e ASsistência em Reprodução Humana, da Fundação 
Joaquim Nabuco ), do 'PROPA TER, de várias univ~idades fede
rais, etc. 

A USAIP, Agência: Amer.icima para o Desenvolvimento In
temadODal, que trabalha juntamente com o J?epartamento de Esta
do pata ''planejar e monitorar" a assistência fmanceira multilateral 
contemplou com mais de um bilhão e oitoCentos milhões. de-dóla
res esses programas tm1 todo o mund~. (population Research Jnsti
rute Review, vol. 3 n. 6,nov/dez/93, pãg.l4). 

Em 1994, o OiÇãmerito -daquela agência para os citadoS pro
gramas é de dois bilhões duzentos e quarenta milhões d~ dó~s __ 
(idem). · - ·-·- · -

Outra atividade estreitamen~ associada ao 1'planejamento 
familiar'' é o "Programa de Educação Sexual". 

Nele, os jovens ~9 indu_zidos à açej_tação da idéia da limita
ção da natalidade (2 filhos por casal), ao uso dos conlr.lceptivos, 
j.p.çluSi~~· dos ql,l~ pi'OVÇ>CaDl o abortéUJl_ent~ _ · . 

E de destacar a permissividade notada no!_·con_teúdos ~~s 
programas _dito;s de ''&J:ucaçã._o Sexual":_ defesa_ do sexo liyre. acei
tação complacente do homossexualismo, da masturbação, da ~i
ca de sexo entre ixmãos - o incesto. O tom de alguns manua1s fi~ 
nanciados por grupos c_ontrolistas chega às raias do pomogrãfico, 
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dando a impressão de que a estimulação da libertinagem constitui O bem iDfOI:Dlado presidente da Associação Nacional I'Ió
uma das estratégias aclotadas para alcançar o controle populacio- Vida e Pr&Família. Doutor Humberto I.. Vieira. em sua exaustiva 
nal análise da "Cont:mcepção e Planejamento Familiar no B:rasil", 

O Centro de Sexologia de BI>Silia - CEsEX, publicoo re- identifica estas ou nas estmégias, que muito nos fazem pensar: 

centeweme: ''Saúde Sexual & Reprodutiva - Ensinando a Ensi- OUtras es. traté<i'õ•< êe. açao- indireta eD.contramcs 
nar", obra fmanciada pelo Fundo Pathfuider e destinada a futuros <>-
professores de educação sexual. - - - nas pressões imPostas para fmanciamentos e renegocia-

Nele podem ser lidas abotdagens como esta: ção da divida externa. Exemplos: reduçãO de âescontos 

O ·m.cesto é, ainda considerado um tabu em mui
tas sociedades nq mundo inteiro-É-preciso deixar claro 
que o tabu também se _al,Unenta de .creJ?.ças i:rraéiooais e, 
por isso mesmo. toma-se passível de mudanças quando 
essas crenças começam a ser trabalhadas em um deter
minado grupo. 

no imposto de renda para gastos oom educação e saúde; 
pressão para que não haja irivestimentos na-área social 
como ~de e_ educação. QuaJ:l4o não se tem um OOm 
programa de assistéiicia médiCo-hospitalar, oo um bom 
enSino público pensa-se duas vezes em ter muitos filhos. 

Sr; Presidente, de tudo o que, até aqui, foi expOsto c. e muito 
mais poderia ter-se revelado, nãO_ foxa. a consideração aos condi
cionamentos de tempo e espsço -podem ser extraidas, dentre ou
tras, as ... conclusões que agora passo a enurperar. 

A vizgindade, por exemplo, é algo que até bem 
pouco tempo era um tabu mUito forte- nas Sociedades 
ocidenta.is. • .Na década de 60, no entanto:, com a revolu
ção sexual e dos costumes, o taro da virgindade come
çoo a perder sua força. 

E tempo de a Nação brasileira, por suas le!lítimas lideran
ças, reexaminar a fundo a questão demogrãfica, afunde evitar que 
seus altos imeresses políticos, sócio-e<:ouômicos, estratégicos e 

Esses são alguns dos ingredientes da pedagogia da antivida cultmais escapem definitivamente de seu controle, ficando à mercê 
inoculados em tais prognunas, também Çteg.omi.nadQs de "educação do monitatan:i.ento e da manipulação de govemos begemônicos. 
para a saúde" e ''educação para a vida familiár''. Urge que oGovem.o da Nação defina mecanjsmos de Ievan-

Quanto ã.s es~tégias utilizadas pelos agentes da antinatali- tamento e fisc31ização de grupos e -associações que, no campo da 
dade, a nitid.ã impressãO que -Se 6olb.e_é_ã. de qu~-e~ estão centra- saúde. da educação ou em qualquer outro setor, atuem estipendia
das. sobretudo, no disfarCe e na dubiedade. - - -dos por organismos ext.eJ:D.O~ em· obediência a progi:an:LaS de can

A começar pelo uso sutil do termo ''planeja.mento_ fa.Diilia:r'' t:role populacional que selVelll aos interesses de govemos bege-
camuflando o seu verdadeiro intento que é o controle da pop1la- môniCQS e desservem a nossos reais interesses. 
çãomundial Segundo o Censo do JBGE, de 1991, a taxa nacional de for-

OUtra maneira de obter esse disfarce é pela integmção do -- tilidade desceu a 1,9, constituindo uma taxa abaixo do índice de 
"planejamento familiar" a programas de assistéiicia integral à sali- reposição. Isso é muito grave, t.mto mais que, a persistir essa taxa, 
de da mulher, deixando de f<m o home,; Da decisào do casal. seremos, em breve, um país envelhecido, a exemplo do que já se 

Duas passagens do Relal6rio Ki.Ssú:l.gei ilustram bem essa tronarain os países europeus. 
estmégia: _ . Impõe-se, portanto, que o BI3Sil formule sua própria políti-

F'malmente, prestar setViços de planejamento familiar den- _ ca demográfica e retome sua autoooinia de decisão nesse terreno, 
tro de prognunas de saJlde de maneira mais ampla ajudaria os pois é not6rio que a esterilização em massa da mulher brnsileira 
EUA a combater a acusação ideológica de que os EUA estão rilais resultou de programas de controle de população instigados e fman
interessados em limi.tar o número-de pessoas· dos paises menoS de- cia.dos por: instituições, -governos e ~os intemacionais, nos 
senvolvidos do que em~ :futuro bem-estar" (Rel. Kissinger, pág. 6himos vinte anos, à revelia do Governo brasileiro. 
176).. - ··· · - · ~ - -~-- ·As :recomendaçõeS da CP"MI que apurou as causas da esteri-

lização da mulher brasileira e que concluiu, sem sombra de dú.vi-
A condição e a utilii:a.ção das nmlheres nas socie- da, ter havido grave intetferêricia estrangeira na política populacio

dades dos pa!ses slibdesenvolvidos são !"'!'icularmente ua1 do Pais, devem ser revistas e reativadas de sorte a sustar os 
importantes na redução do tamanho da famíJía_.(idem efeitos dessas ing_erencias e de bloquear as possibilidades de seu 
pág. 151 ). recrudescituento. - -

A mudança da legislação dos palses alvos da campanha, Urge, por outro lado, que;neste partkuiar, sejam reexami-
com vistas a tomar legais seus programas e atividades, é mais uma nados e, conforme o caso, revistos_ os papéis desempenhados pelo 
estratégia dos controlístas. setor público, em especial, pelos setores ligaclos à Saúde, à Educa

A Fedemção Internacional de Planejamento Familiar -lPPF ção, à Economia e à Política Externa, de sorte que, sem se omitir 
_em publicação intitulada "Gente sin Opción", traça as seguintes nem condescender, eles atuemarticuladamente na fnme defesa-das 
:recomendações às suas miadas nacionais: pOlíticas que COII"espondani aos :reais-interesses do País: 

Impõe-sé, fmalmeute, o desma.scammento de certos proje-
Poder-se-á ex.ezur pressão não apenas para con- tos, como o PL n° 209-A. de 1991, que sob o pretexto de re_gula

seguir que se proporcione educação sexual ou de vida montar o § 7" da Constituição Federal, que trata do Planejamento 
familiar··nas escolas e programas de desenvolvimento Familiar, na verdade, Outm_ coisa rião faz senão dar cumprimento 
comunal, mas também paia ã revisãO de todas as leis que àquela estratégia do Relatório Kissinger que~ se set:Ve dos "bons 
estejam em conflito com o planejamento familiar ou o oficieis" de in.óCentes úteis para obter a legitimação do aborto e de 
progzama de população do goileinO (Gente sin Opción. outros ipstrumentos de controle diástico dá população. 
pag. 59). E importante que 5e Saiba que planejamento familiar não é 

Por último, poder-se_-á exercer pressão em favor matéria constitUcional. mas já: que nela fcft _contemplado com um 
de mudanças na legislação referente ao aborto, pala 00:. parágrafo, ele prescinde de regulamentação, pois diz respeito à li
locá-la alinhada com a política da IPPF e às atitudes cul- vre decisão do casal, com respeito a quem, qualquer i.nterl'erencia 
turais da população (id. pãg. 60). do Estado é indevida. 
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E é bom que se saiba, sobretudo, que as ca:rentes compac- Ed- CEJUP/Belóm. 
toadas com os objetivos do Relatório Kissingér, cotiSeguiram inse- O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O..C<ldo a pa-
rir o Planejamento Familiar no § 7" da Constituição par.l que, ao lavra ao nobre Senador Hydekel Freitas. 
regulamentá-lo, fossem atingidos os seguintes Objetivos: O SR- HYDEKEL FREITAS (PPR -c RJ. Prommcia o se-

a) tomar legal a esteriliza.çã6 de homens C mulheres; guinte disalrso.) - Sr. President~ Sr-s e Srs. Se~, Uina das 
b) estender aos solteiros o uso de contiaceptivos, pagos preOcupações centrais que nórtearam minha conduta política du-

pelo governo; I3Jlte os anos em que tive a hOnra de exercer o mandato de Sena-
c) tomar possivel a legalização da ação dos grupos e insti- dor pelo Esrado do Rio de Janeiro, foi coin o aspecto social que 

tnições internacionais que fmanciam a c:óntmoepção no Brasil e atinge agudan:iente a população fluminense, particulannente da 
experiências com seres humanos no campo da regulação da fertili- Baixada. 
dade; · --- E nesse contexto, ao longo de todos esses anos. procura-

d) atrelar o planejamento familiar aos programas de saúde mos, dentro dos limites~ de noSsas possibilidades, adotar iniciativas 
conforme recomenda o Relat6rio Kissinger. que mí.nOrassem as agruras enfrentadas pela sofrida pÕpllação, os-

Sendo assim, Sr. Presidente, e pua o5 fms de regnlamenra- peeiahnente de Duque de Caxias. . ~ 
ção do § ~ da Constituição creio de todo I'eCC>l®Jldável qu~ exa- Comó se Sabe, nesse Município. o crescimento acelet:ado e 
minemos outras alternativas, a melhor das quais parece ser O proje- desordenado dOs agrupamentos humanos desencadeou o fenôme-
to do Deputado Osmânio Pereira que "dispõe sobre a inviolabili- ~ no da ocupação de áreas totalmente desprovidas de condições de· 
dade do direito à vida garantida pelo art. s•, bem como sobre a in- habitação, sem ágUa potável e sanearilento básico. 
terpretação do§ 7• do art. 226 da Constituição FedetaL Essa situação da~ população pobre de Duque de Caxias nos 

E dada, Sr. Presidente, a gravidade das abordagens que aca- inspirou-a engendrar o programa Viver c:om dignidade, pelo qual 
bode fazer? estou anexando a este prommciamento cópia das prin- devem essas pessoas _não apenas morar decentemente. em casas 
cipais fontes de que mevali pua sustentá-las. própiiis, cómo também dispor dos equipamentos utbanos míni-

É o que peDSO. Muito obrigado. ' tgos e o~ ~ ao mercado ~ f:ta~?· - -- - -
Fontes BibBográfi.cas Estivemos com o ilustre Presidente Itamar Franco, que se 
1) Inventory of Populatinn Projects in Developing Coun- sensibilizou com proposta de .nossa iniciatiVa de constmir milhares 

triesAroundtheWodd-FNUAP,1989/1991; de morndias populares na aludida CO)Illlm. e Sua Exoelência nos 
2) Implicações do CII:scimento da I'OJ'Ilação Mundial pua encaminhou à Ministra do Bem-Estar Social, D. Leonor F= 

a Segurança e os Interesses Externos dos Estados Unidos -1974. Nosso objetivo preliminar era o de atender a pelo menos 
Desclassificado pela Casa BI3llCO em 1989; cinco mil familias, mediante a constmção de morulias populares 

3) O aborto: aspeetos politicas. Michel Schooyans, Ed. dentro do Projeto Mutirão, no Programa Habitar BrasiL 
Marques Sm:aiva, 1993; - _ __ __ _ _ __ _ _ Evidentemente, essas construções serão e"-t:raord.inarian-

4) Saáde Sexual e Reprodutivo - Ensinando a erismar. -CE- te baiateachs exatainente poo!Ue os próprios interessodos as teali-
SEX, Brnsília; - ~ ~ ~ ~ ialão. 

5) The War Against Pop1Jalion. JacqueliDe Kasun, Ignatius Are o momento, já foi autorizada a construção de cinco mil 
Pross, San Fnmcisoo, 1988; ~ - ~ <aSas populares, e seiio atendidas priorit.aruimente famílias mais 

6) Reiat6rio Final da Comissão Parlamentar Mista de ln- necessitadas, de acordo com orienração das Associações de Mora-
quérito. Relatório n• 2, de 1993, CN; dores. 

7) BAOBAB Press. PressRelease,1993; Deveião, destarte, ser oontempladas favelas como a Beira-
S) Margareth Sanger, Father of Modem Society, biEJasah mar, que ocupa área de 125.000 metros quadrados, com aproxima-

Drogin, Cu! Publications, New Hope, KY 40052.1979/86; damente 2.100 familias, e outras como as da Vila Ideal, do Lixão 
9) Populatian Research Instituto REVlEW, Vol. 3, N. 6 do Jardim.G!amacho, do Morro do Garibaldi, do Mono do Sosse-

novl&<:. 1993; ~ ~ ... ~ ~. _ . ~~ . ~ go e !aDiaS outras. 
10) Contracepção "Planejâmento Familiar no Brasil e oo ~ Há muitO, enlretanto, ainda por ser feito, e não descansare-

Mundo, Humberto L. Viein; mos até_ que todas as famílias carentes sejam atendidas ~ 
11) Boletim I:ófa:mativo da Associação NaciOnal PRÓ- E precioo ressaltar, e para isso devem estar atentas as a.utori-

VIDA ei'Ió-Familia, Ano I, n•s julho/agosto. 1994; dades estaduais e fedetais, que parcela substancial dos pobres me-
12) O Lutador, Ano LXVI, ti"s. 31i e ;39, set/ouL 1994, ninosderoaqueinfestamasviaspu'blicasdacidadedoRiodeJa-

BHIMG; _ _ = neiro em buse&. de sobrevivência. é oriiinda da Baixada Fluminen-
. 13) Aspeetos Jundicos do Planejamento FaDiiliar, Cléa Car- se, principalmente de DuqUe de Caxias. . 

pi da Rocha, Revista Eclesiástica BiaSi!eira, Fase. 213 - Março, Dessa forma. se o drama habitacional da região vier a ser 
1994; solucionado, é evidente que as crianças e adolescentes não precisa-

14) Fêmea- Centro Feminista de Estudos e Assessoria- ~ rtlo jlirigir-seà Capital do Estado, o que, itnediatamente, atenuará 
Ano m. n• 19/DF; - o grnvíssitno probletua social dos meninos de rua. 

15) Planejamento Agora, Associação Brasileira de Entida- c Esperunos, portanto, que também no próximo govemo, do 
desde Planej3!Dento Familiar- Ano X- rf' 251/SP; Sr. F"""""'º Jienrique Cardoso, o probletua habitacional brasilei-

16) BAQBA PRESS, VoL IV, n•03 ~ Fev.l994, Washing- ro seja eonvenienteJDOI)te equacionado, contemplando-se a ntisetá-
ton, EUA; vel população da Baixada Fluminense, particulannente a de Duque 

17) Direitos da MUlher, CFEMEAJDF. 1993; de CaXias. 
18) PROJETOS DE POPUlAÇÃO (198911991), FINAN- Em o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

CIADO§ POR _ORÓANIS!VIOS JN.TERNACIOJIAJS E .ORGA- _.. _ O SR· PRESIDENTE (Carlos PatrocÍDÍo) - Coocedo a pa-
NJZAÇOES NAO GOVERNAMENTAJS, Assoc;jação Pr6-Vida lavtaaonobreSenadorJoãiiFr;mça. ~ ~ ~ 
de Brasilia/DF. 1992; ~ , O SR. JOÃO FRANÇA (PP -' RR. Pi-onuncia o seguinte 

19) Aborto oo Direito CcmParado: Uma reflexão ctflica ~- ~discurso.)- Sr. Prasidente, Sr's e SIS. Senadores, o Sistema de Vi-
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gilância e Proteção- da Amazônia, conhecido pela sigla Sivam, ~ quadas para reprimir a solerte infiltração dos narcotriificantes e dos 
bre o qual esta Casa, dentro de algum tempo, terá a oporinDidade ~ontrabandistas pela floresta densa, assim como a do garimpo ile
de se maDifestar, é o J:nais _ade<juado insttuuii>nto Criado pelo Go- gal. De satéiite, Já é possível identificar, mediante localização pre
vemo brasileiro para garantir a sua Sober.liiia So~ a yastidão do cisa no ime1=iso oceano de ágUa_ e de _mata fechada. os campos de 
território alnazônico. A engrenagem eletrÔD.Íca do Sivam estirá pouso poiventma cciDSfruídos pelos criminosos. par.i a sua poste
sendo acionada para devassar os segredos da fl~sta pela tela do rior destruição por quem de direjto. 

computador. pexmitindo f1SC3.lizai" nossãs il::oeitsas fronteúas contra O SofiSticado sistema eletrônico perrn.itirií, ainda, que exer
invasões ilegais, assim comó vigiar os tortuos~ meandros da flo- __ çamos pe;fe_ito controle sobre o __ tráfego aéreo, impedindo. por um 
resta para reprimir a ação insidiosa do contrabando e do tráfico de lado. invasões inconvenientes e. por outro, ganmtindo maior segu
drogas. rança aos vôos. Sempre que um ou mais aviões não ldentificãdos 

T:mta-se, Sr. Presidente, Sn: e Srs. Senadores, do maior in- forem_xastreados por essa fantástica rede eletrônica, a Força Aérea 
vestimenta em meio ambiente que se faz_ em todo _o mundo, uma BraSileira estará sendo mobilizada para acionar os seus caças, com 
vez que o Govemo brasileiro~ inve:Stincl.qUm bilbãó_de reais, o objetivo de interceptar o intruso ou_os intrusos. Esta é a razão 
graças a :financiamento conCedido pelo Eximbank norté-âmerica- por que aí:umanlos, nO _.IDíCiõ desse pronunCiariiento, que o Siyam 
no- o primeiro empréStimo obtido -de uma_institwição fmanceira permitirá que o Brasil exerça sua soberania sobre mais da metade 
estrangeira desde a deflagraçãO da criSe da díVi® externa. Com re- do nosso tenit6rio. 
ferido empreendimento, o Brasil faZ o resgate- clãs -ootóriãs extra- - - cOmo -Parte esseD.ciar dessa ®greD.age:ID -elCtrônica. já está 
vagâncias aqui pci:tícadas contra o meio ambiente, na Amazônia e ins?fudo em Roraima um radar. cuja_ altura equivale a um prédio 
em outras regiões do nosso imensO teiritório: _ de sete andares, capaz de det.ect.a:r a passagem de qualquer aerona-

Qáimdo o sistema estíver eni p1eno fuD.ciCJDa!hento, teremos ve no espaço aéreo dos Ianomãrois. Q_sistem.a estará ~donando, 
dezenove antenas de I3.dar vasculhandO os céus da ~ vin- _ também, paxa presetVar ó módo de ser dos nossos fudios. evitando 
te e quatro horas por dia. Cada antena te:rn alcan~ médio de t:re- ações agressoras CQntrn. suas aldeias. Além disso, toda essa formi-
z.entos quilômetros, o que dá uma idéia de sua abrangência. Tere- dável parafeioália podeiá ser utilizada paU fazer localização preci
mos tres centros I'e'gionais de vigilância, que irão receber, deci.fJ:ar sa de grandes e variadas reservas minerais na A inazônia 

e controlar infOnnações das redes de radanls e dos satélites: o de O Projeto Sivam usará um canputador, dotado de progra
Manaus ficará inCUmbido de vigiar Os Estados do Amazonas e .de mas. de inteligência artificiàl~ paia analisar os problemas. identifi
Ror.iirilii; o de Belém, os Estados do Pará, Tocani.ÚIB, Manmhão e caro tipo de destruição, medir seu tamanho e-seu impacto, fome
Amapá; e o de Porto Velho, os Estados de Rondônia, Mato Grosso cendo suas coordenadas geográficas, de modo a permitir que à fis
e Acre. _ _ _ caliza.ção se exerça com a maior precísão e conf"xabilidade ::. e sem 

Em Brasília, haverá um controle geral do sistema, com: in- perda de tempo. A tnaicl!a do processo destiUidor é visíve~ Sr. 
formações disponíveiS àS diversas instiroições do Estado btasileiro PreSidente, sn e Srs. Senadores. Em 197_5, era de menos de um 
que têm funções especificas na vigilância da Am.azôoja- o Exérci- per cento da floresta; em 1978, já atingià a· -trêS por .Cci:itõ; em 
to, quando houver invasão de fronteiras e contrabando de abnas; a 1988, já ultrapassava a dez por cento da Amazônia.. 
Policia Federal para o combate ao tráfico de drogas e a todos os ti- Como parte do sistema, foí ilisfiiJado o priíneim laboratório 
pos de contrabando; a Funai. quando se D:atar de problemas envol- de sensoriameUfu remoto ria Amã.zônia, para pl:ocessar as i.n.for:fuâ
vendo as diversas comnnidades indígenas que viveDl naquela ções básicas foinecidas pelo Inpa. O sensoriamente remoto vem 
imensa região. T~ haverá um centro para usuários, com o operando desde 1991, por meio de satélite. Antes, estava voltado 
propósito de fomecer infonriações a enúdades interessadas em para investigação do ambiente, como desmatamentos, queimadas e 
meio ambienle- ãs mamadas Organizações Não-GovemamenJais. poluição. Nos últimos tempos, os olhos do satélite acabaram en-

os- ateiitad.OS ao meiO ·ambiente na Aniã:iônia serão -Contro- xergando_-muito maiS, de modo que, hoje, já é um centro de refe-
lados com ~ói'~ a pã:itir da implantaçãO desSe Sistema eletrônico Iência em toc:la aquela -vasta região. O l.abotat6rio le~anta as infor
fantástico. É notório qUe- prossegUe- a sistemátiCa desb.u1ção da flo- mações e as transforma em arma contra os agressores do mei~ am
resta, com a destruição do equivaleBte a um milhão de _campos de biente, permitindo que sejam acionados os organismos adequados 
futebol todos os anos. Estima-se que quinhentas mil árvores são do Estado bl:asileiio. · · · - - - -
diariamente sacrifiCadas riaquela área. Com -o Sivam, o lbama Esse imenso_ e fantástico sistei:!iã- de rastreamento eletrônico 
será acionado constantemente para reprimir a devastação e proces- poderá desempeDhar papel de singular importância na identiflca
sar crimínalmente os responsáveiS Pelos delitos praticados ·contra a çã<> das imensas reservas minerais da A:mazônia, as maiores do 
natureza. O Sivam terá papel também importanre--na--orie:o.taÇão- planeta, riqueza que os geólogos estimam em cerca de três ~õe,s 
dos serviços médicos que a estrutura da Fuildação Nacional de de d6lares. O Brasil dá, com o Sivrun, o primeiro passó cóncreto 
Saúde presta aos índios e às poplllaç5eS nOOirinhas. para exercer completo domínio sobre as fantásticas ri@ezas que 

Muitas vezes, Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, há Juga- compõem o que muitOs -CSpeaalistas consfderam a última e rçaaior 
res escondidos na floresta densa que s6 as aves _conhec.eril Fre- província mineral do planeta. 
qüentemente, esses locais não podem ser atingidos por barco e tém O Sistema de Vigilância e Proteção da Amazônia, Sr. Presi
que ser alcançados por aviões e helicópteroS~ porque -os Cursos d dente, Srs. Senada:es. foi_tim projeto concebido pela Secretaria de 
água não pemlitei:ti a riávegação na estaÇãO ·seca. Esta é uma odis- Assuntos_ Estratégicos - SAE, um empreendimento que é con,s.i~
séia J?raticadã por um puohado de ~ikirõS-qu_e, abilegà:damente-' rado o maior e maiS mportailte deste fmal de século, u,ma vez que 
prestam todo tipó'de assistência a povoádos de índios e de cabo- nele o GoveniObrasileirO eStá_ip.VeStíndO_~nada menos do que um 
elos da Amazônia. Uma saga que ainda não cllegoo a ser contada bifuão de reais._Tnta-se de converter~ _indústria béliClt: para a in
em toda a sua gr.mdeza. a todos os brasileiros. _ . dústria da_ paz, uma vez que todo o sistetna está mobij.izado para 

O Sivam terá papel de fundemental impotlâricia na vigilân- preservar uma riqueza fantáStica. ··- · · · -· 
cia aérea e terrestre da Amazônia. Com ele, os: diferentes órgãos Era o-que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
do Govemo teráo condições de zelar pela yreservação do meio ObiigadO. 
ambiente nos ermo.s da Amazônia, além de obter informações ade- O SR. PRESIDENTE (Carlos Paq-ociDio) - i'lão há mais 



Novembro de 1994 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção D) Quarta-feira 30 7525 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, convo
cando sessão ext.raOtdinária a realizar~se hoje. às 17h, com a se-
~mre -

ORDEM DO DIA 
Item único 

REQUERIMENTO N"854,DE 1994 

Votação, em tumo úniCo, do Requerimento 0° 854, de 1994, 
do Senad.or FrancisCo Rollemberg. solicitando, nos termos ci9 art. 

172, inciso I, do RegimeD.to Inteino a inclusão em Ordem .do Dja, 
·d_o Projeto de Lei do Senado n° 130, de 1993, de antoria do Sena
dor Mansueto de Lavor, que concede ao idoso e ao deficiente fisi
co_ou m.e_ntal, o ~neficio da pen:epção de um salário-m.íriiDJ.O 
iiienSal, desde que- comprovem não possUir meiOs de prover a pró
pria manutenção ou tê-la provida por sua família. regulamenta o 
inciso V do artigo 203 da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Está encenada 
a sessão~-

(Levania-se a sessão às 16h40min.) 

Ata da 169a Sessão, em 29 de novembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 17 HORAS, ACHAM-sE PRESENTES OS SR$. $ENA- . nas audiências inaugurais realizadas nas Juntas de Conciliação e 
DORES: __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ Julgamento. 

Affonso Camargo - filiton Oliveira --AlexanclreCo~ "_ _ _ _ Em sua justific)lÇ_ãO, o autOr que: "Com a medida, objetiva-
Alfredo Campos- Aluízio Bezena- Amir Lando.:. Aritôni.o Ma- _ se Uriciii a and_iência Inaugural c_om a primeira-proposta concilia
riz- Aureo Mello- Carlos De'Carli- Carlos Patrocínio- César tória, ciija fase atua!mente prevista pelo legislador é após o ofere
Dias -- Chagas RodrigUes - Cootinho Jorge - Dario Pereira- -- ·cimento da defesa". A economia processual ocorreria., segundo ele, 
Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin - F1aviã.- pois "gaDba-se muito mais tempo, à medida em que se evita o 
no Melo- Gilberto Miranda- Guiibenne Palmeira - Hugo l'faPQ- cumprimento desnecessário de fases proCessuãis, Já que- após -a 
leão- Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Irapuan Costa Júnj.or realização destas as partes litigaiites, eta giãnde parte, transaciO-
-Jacques Silva- Jaxbas Passari.Dho ~João Cahnou- JoãQ Fi3nça nam,. o ffih do litígio amigavelmente". ___ _ 
-João Rocha- Joaquim Beato_- Jonas Pinheiro,.. Josaphat Mari- Na Câmara dos Deputados, a proposição recebeu parecer 
nho- José Eduardo- José Fogaça -José Paulo Bisol- José Richa favorável aprovado unanimemente na Comissão -de Trabalho, de 
- José Samey - Júnia Marise - Jutaby Magalh~ - Lavoisjer Administmção e Serviço Público. A Comissão_ de ConStituiçãO-~ 
Maia- Lourival Baptista - Lucídio Portella- 'MajJ.o ~Bacelar- Justiça e de Redação, em seu parecer, m.al:rifestOu-se pela constitu-
Mansueto de Lavor- Mareio Lacettla- Marco Maciel- Mauricio cionalidade,juridicidade e técnica legislativa. -
Conêa- Mauro Benevides- Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nel- É o relatório. 
son Carneiro- Ney Maranhão- Odacir Soares- Raimundo LJra- . - ll- Voto do Relator Reginaldo Duarte- Ronaldo Aragão- V a1mir Canapelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 57 Sr. Senadores. Havendo nú-
mero reginaental, declaro aberta a sessão. _ _ 

Sob a proteção de Deus., iniciamos nossos trâbalhos. 
9 Sr. 1 • Secretário~ à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte: 

EXPEDIENTE . 

PARECERES 

PAREÇER N° 230, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de 
Lei ela Câmara o0 51, de 1994 (n° 1.978-C de 1991, na 
origem), que • Altera os arts. 846, 847 e 848, caput, da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que dis
põem sobre procedimentos a serem adotados na au .. 
diêocia inaugural das Juntas de Conciliação e 
Julgamento •. 

Relato.-: Senador Cid Saboia de Carvalho 

I- Relatório 

Chega à análise desta Comissão o Projeto de Lei da Câ= 
n° 51, de 1994, de autoria do ilustre Deputado Edison Fidélis. A 
íniciativa pretende alterar dispositivos da Coosolidação das Leis 
do Trabalho, com intuito de_ agilizar os procedimentos adotados 

A iniciativa do ilustre Deputado pretende rC.chizir a morosi
dade dos proceâimentos Uabalbistas, antecipando a conciliação e 
evitandO -o OOit.Sf:f.ingiihentó dó -comtaditóriO~ Com esta medida 

·pretende--Se evitar atos processuaiS -desnecessãrioS e eventuais inci.: 
dentes meramente proteiatórioS. 

Conu"az;ão o proponente. a JUstiça do Trabalho ressente-se 
de exces_siva carga numériCa de processos, trâmites procedimentais 

- burocratizados à exaustão e alternativas várias de protelação das 
decisões pelas partes. HaVendo, ent:ão, a possibilidade df} concilia
çãO a.Dtes de -ser ·aplesintada ã dCfesã, deve ser cia.aã:. pOr í:D.iciatíva 
do magistrado, opcrtunidade para que ela ocorra. 

A economia: proceSsual passível de ser Clllferidã. com.a ante
cipáção das conciliações é inegáveL Este é o grande mérito da pro-
posição. . 

Em face do exposto e do_ atendimento ·aos requisitos de_ 
cõnstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do presente projeto na fonml aprovada na C.âmara 
dos Deputados. 

Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994._- Ju.tahy 
Magalhães - Presidente~ Cid Saboia de Carvà]bo - Relator, 
Jacques Silva-Ronaldo Aragão- João França- Reginaldo 
Duart~ - Lucí~io _p_9rtella --Lavoi~~r Maia ":" Magno Bace
lar-:... CoutinhO Jorge --César Dias- João Rocha- João Cal· 
mon - Mauricio Corrêa - Epitácio Cafeteira - Jarbas 
Pa5$arinbo. 
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PARECER N" 231, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n• 216, de 1993 (n• 3.569-B, de 
1993, na origem), que "Dispõe -sobre o trabalho, o es
tudo e a reintegração social do condenado e dá ou
tras providências"~ 

Relator: Senador Cid Saboia de Carvalho 
Vem a esta Comissão, oriundo da Câmara dos Depurados, 

onde mereceu aprovação, o Projeto de Lei da Câmam n• 216, de 
1993, de autOria do nobre Deputado José Abriio, que ''Dispõe so
bre o trabalho .. o esb.Ido e a reintegração social do condenado", 
através da modificação do art. 19, do art. 33, do inciso V do art. 41 
e do art. 126 da Lei n• 7 .210. de 11 de julbo de_198<1 (Lei de Exe' 
cução Penal). 

As condições de vida no sistema periitenCíário se encontram 
extremamente precárias. Há uma supeipOpU!ação prisional, uma 
vez que o número de vagas é bem inferior ao número de presos. 
Os dados relativos a 1988, do Ministério da Justiça.- indicam um 
déficit superior a 100% da capacidade apresentada. A falta de es
paço físico -gera antros problemas. especialmente a ausência de 
COiidições míninia.s- de higiene, o elevado índice de contaminação 
de moléstias, a falta de privacidade e a violência entre os presos. 

As deficientes condições físicas das peuitend.árias se 
acrescenta a deterioxação dos serviços de apoio aos presos, como a 
assistência jurídica. médica, social e psicOlógica, devida. principal
mente, à_ insufici~~ia de recursos fmanceiros e ao)imitado ~e:
ro de Profissionais nessas ãrea.s. Além disso, a ideologia dominan-
te é ~tiva e coercitiva, com ênfase na segur.m.ça e na disciplina. 

É nesse contexto adverso que se tenta a implantação de pro
gramas de educação e formação proftssional-qu~;assim cOmo os 
outros serviços de apoio ao preso. carecem de recursos -~u~os e 
financeiros. . ~ 

A escolarização básica, além das escolas mantidas pelas pe
nitenciárias, vem sendo _também oferecida mediante convênios 
com instituições especializadas que, apesar de utilizarem recursos 
pedagógicos sofisticados, apresentam. igualmente, baixo rendi
mento escolar e elevadas taxas de evasão escolar. 

No ~esmo sentido, a formação profiSsional reVela-se quase 
inútil. A maior parte dos presos vem realizando trabalhos de ma
nutenção, como limpeza, cozinha e serviços gerais. As oficinas de 
costura, de marcenaria, de senalheria e outras que poderiam se 
constituir enl" ainbientes de fOIJD.ação Profissional atendem apenas 
a 10% da população can:ení:ria. ·· -·- -

A Lei n• 7.210, de 1984, na qual a Proposição em análise 
pretende introduzir alterações., se caracteriza por uma concepção 
modema. c_om ênfase na recuperação do preso. Mas, apesar de se 
encontiar em vigor nos últimos dez anos, não tem conseguido re
verter a crise do sistema caiCeiário. Assii:n cõilSiderando, o presen
te Projeto visa apeifeíçoar a Lei de Execução Pe~ no que se re
fere ao acesso do preso à educação geral e profiSsional, de modo a 
facilitar sua reinfugmção social. -

No l!rt- 19 foram introduzidas duas modalidades. A primeira 
tem por objetivo ensinO proflSsional compatível com o metcado de 
trabalho da região. Todavia, tal como está proposto - ''visando 
priOritariamente ativ~dades compatíveis com o mercado de_ traba
lho da região"- revela-se maior preocupação com a economia lo
cal, em detrimento da fonnação do preso. N"ao se podem desprezar 
as caract.eristicir.s e necéssidades do mercado de trabalho local, 
uma vez que de pouco adiantaria a qualificação profissional se ela 
não pudesse ser posta em prática. No entanto~ a in~o principal 
é a formação do -cidadão. Sugere-se-; pois, uma reformulação que 
indique com -clareza essa prioridade, sem, contudo, descuidar da 

adequação do ensino profissional às caracteifsticas locais. 
A segunda modifieação estabelece que o ensino profissional 

é obrigatório aos presos que não posSilem fonnação profiSSional 
defmida. Pode-se impor um trabalho f'lSÍco, mas não há como for
çar uma pessoa a aprender. A obrigatoriedade deve ser conoemen- _ 
te à oferta do ensino profiSsional pelas instituições penais. Ao pre
so devem ser apontados os beneficias da profissionalização. uma 
vez que constxangê--lo a freqUentar as aulas não traria beneficio al
gum. 

A imposição da oferta de ensino piofiSsional se toma mais 
evidente quando se leva em ccmideração que a grande maioria 
dos presos é oriunda das camadas sociais mais babtas.. que são as 
princ~ v~:~ inefi~ê:t~.cia do sistema educacional público. -
que não llies oferece oportunidades de se qualificar profiSsional
:gl~ São_ para essas condições s6cio-econômicas desfavoráveis 
que retomam os egressos das penitenciárias., sem meios de_subsis
tência, além do agmvante do estigma de já terem sido presos. 

A possibilidade de o easino proftssiõnal ser concomitante 
ao ensino de 1° grau pode ser melhor aproveitada se for prevista 
uma articulação entre essas duas fOimaS de ensino. A prática tem 
comprovado que~ mediante a utilização de métodos adequados, o 
ensino proflSsional pode estimular o aluno à educação básica, es
pecialmente ao português e à matemática. E Vice-versá, a edueação 
geral pede fortaleoer a fonnação profissíonál. - · 

No art. 33 se prevê uma jomada de trabalbo de seis horas 
pam os presos que estudam.- pelo menos, quatro hOiaS diárias. As
sim, não havecl in<:olripatibilidade entre essas duas atividades, po
dendo se Ol'ganizar um horário que permita ao intemo, se for de 
seu interesse, estudar e trabalhar. 

!'lo lD.ciso_ V do art. 41 ~ reafli'Itla o çui4ado e~ xçservar 
um espaço para o estudo nas penitenciárias, ao mchú-!o na distri
btlição propcm:ional do tempo do detento OIJ1:re o trabalho, o des
canSo e a :recreaçãO.-

Na modifieação introduzida no art. 126, o tempo de estudo 
passa, juntamente com o trabalho, a poder remir parte do tempo de 
execução da pena, na proporção de dois dias de-trabalho e estudo 
per um dia de pena. E, na impossibilidade de trabalhar, per defi
ciência do estabelecimento_ penal. o preso terá esse dirçit.o assegu
rado apenas com o estudo. 

- Levando-se em conta as limitadas oportunidades do traba-
lho nas pen.itenci.árias e na corivicÇão- de ser o estudo tão valioso 
para a resSQ:Cialização da preso (juanto o trabalho. sugeriil;los esti
mar igual,_valor a essas duas atividades, no que se refere à remição 
do tempo de execução da pena. 

Pelo inegável mérito do Projeto em valorizar a educaçJ<> 
nos està.belecim.entos penítenciárlos, ao dispor sobre a obrigatorie
dade do ensino profissional, a compatibilização entre as atividades 
de tra.ba1ho e estudo, a previsão de tempo pua o estudo e a remi
ção do tempe de execução da pena também pelo estudo, somos 
por sua aprovação coin a seguinte emenda: 

EMENDA NO 1-CAS 

Dê-se a seguinte redação ao art. 1• do projeto: 
"Art. 1•os arts.19,33 e 126 da Lein•7.210, de 11 de julho 

de 1984, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 19. o ensmo profiSsional secl ministrado em 
nível-& itrlcia.çãh ou cLi aperfeiçoamentô técnico, levan
do-se em conta as condições do mercado de traba.Ibo da 
região. 

§ 1 o É obrigatória a Oferta do ensino previsto nes
te artigo aos presos que não possuam fOII!ll!çãó prof~>
sional definida, podendo ser articulada com o previsto 
no art.J8. 
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§ 2• ~--··-·'---~----·-·~--·-"-·---··c--·- da Câmara dos Deputados. A esse respeito, também faZenios refe
Art. 33. ------··-·-·--···-·--···-.;;;. __ . _ ..... ;____ rência ~os arts. 21, inciso XX, e 48, da ConStituiÇ!o Federal 
§ 1 o -··-··-··-·----··-------·-:..--··--- • E o que nos ocone, recomendandQ_ aos ilustres Pares a apro-
§ 2° ------·-··--··----··----·-··-· vação da matéria. 
Art. 126. O condeDado que Ciimpre ijlena-emre- Sala das ComisSõe'- 23 de novembro de 1994. - Jutaliy 

gime fechado ou semi-aberto poder!. reunir, pelo b:aba- Magalhães, Presidente - Reginaldo Duarte, Relator- Jacques 
lho e pelo estudo, parte do tempo de execução da pena. Silva - Ronaldo Aragão - João França - Lucidio PorteUa -

§ I • A cootagem do tempo para o fun deste artigo Maga o Baa:lar- Coutinho Jorge- César Dias- Cid Saboia de 
ser!. feita à razão de um dia de pena p0r dois de b:abalho Carvalho - João Rocha -João Calmon - Epilácio Cafeteira -
ou. de estudo. _ Jarbas P~nho- Lavoisier Maia. 

§ 2• O preso, momentaneainente, impossibilitado pARECER N• 233, DE 1994 
de prosseguir no tmbafuo ou no _estudo, por acidente ou 
doença grave. continu_aQ a beneficiar-se confa remiÇão. 

§ 30 --··-·-······--···--··---···--·-··---··"-
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.- Jutahy 

Magalhães. Presidente- Cid Saboia de Carvalho, Relalo!'-:- Jac
ques Sava- Ronaldo Aragão- João França- Lnddio Portella 
- Reginaldo Duarte- Lavoisier Maia- Magno Bacelar - Cou
tinho - Jorge - João Rocha - Epitácio Cafeteira (Contra) -
João Calm.on- César Dias- Maurício CoiTêa- Jatbas Passa
rinho. 

PARECER N° 232, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sodals ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 43, de 1994 (o• 471-D, de 1991, na 
origem), que "DisciPlina a ex:ecoção trabalhista coo· 

-- tra a massa falida, acrescentando ao art. 880 da Con
solidação das Leis do Trabalho um parágrafo, 
numerado como § 4°". 

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 

I-Relatório 

É submetido à apreciação desta_ Comj.Ssão Q Pl9jet.o de Lei 
da Câmara n• 43, de 1994, de aotoria do Deputado Junmd)'T Pai-
xão. A prop:>Sição pretende alterar a execução trabalhista no sCDti-:: 
do de ~tir -rapidamente o aitest.o de bens suficientes à satisfa~ 
ção dos débitos, nos casos em que a execução se processa contra 
massa falida. 

Da Comissão de Assuntos Sociais, ao Projeto 
de Lei da Câmara o• 24, dé 1994 (n° 557-B, de 1991, 
na Casa de origem), de autoria da Sr" Deputada Ma
rilu Guimarães, que "Dispõe sobre a construção de 
cremes e estabelecimentos de pré-escolas", e dá OU• 

tras providências. 

Em sua justifícaçãO: O autor afn:ri:J.a que 11qilando a execução 
é direciõri.3.da contra empresa em processo falimentar, bá notória 
lentidão no procedimento respectivo". Adiaote a.cxescenta: "Toma

Relator: Senador Reginaldo Duarte se necessário~ por conseguinte, que fiá processualística traOalhista 
Vem a esta Casa, em grau de revisão, o anexo PLC n° 24, se _introduza rito PrOcedimental mais eficiente para Cobrança de 

de 1924, que visa à construção de creches e est.abelecim,entos de ~' quando em. fase de execução, nos casos ~ falê!!cia.'' 
pré-escolas, em conjuntos babitacionãis construídos com financia- Na Casa: cfe origem i proposta recebeu parecer favorávcl. da. 
mento do Sistema Financeiro de Habitação. Comissão iJe Trabalho, de Administração e Set:Yiço Público, com 

O mandamento que se pretende inCorporar à legislação so- duas emendas. Recebeu, posteriormente, :redtção fm.al. unanime
cial brasileira não estabelece limifiçõeS eSpaço-temporais à nova _ mente aprovada, na ComissãO Qe CbPS(iOJição e Justiça e·de Reda
exigência e visa a assegurar aos novos moradores _esse importante ção, (pie Ofereceu parecer opinando pela constitucionalidade, juri- -
equipamento urbano e comunitário. - - . ilicidade e técnica legislativa do projeto e das emendas apresentadas. 

No trânsito pela Câmara. o projeto de lei, de autOria da_S~ _ É·o-retatóiio. ·- -----. 
Depltada Marilu Guimarães, teve alargado s_eu âmbito de atingi
mente- supressão do piso-de 150 moradias que~det~Vi Orl.~ 
ginariamente, a obrigação lesaJ. Igualmente, em comissão téCnica 
daquela Cãs3., aventou-se chamar à cOlação O POder ~unicj.pa.L na 
decisão sobre a necessidade ou não ao ben~fició, bem como sua 
eventual localização. tal adição não prosperou, porem. 

Voto 
Nada há que oponha 6bice à prOpoSitura. Os conJ.:nltos ha

bitacionais - submetidos à lógica maiOr da habitação -- comple
tam-se com os equipamentos urbanos e comunitários. Assim, obje
tiva-se a qualidade de vida e a troca, rica e abundante, de valores 
humanos, no interior da comunidade inclusiva. 

Ressalvamos, tão-soiD.ente, a -singeleza do projeto que se 
deveria inserir-um inosaico de política urbana bem maior. Há mui
to que o Legislativo deve um projeto global que abarque, ampla~ 
mente, as relaçõeS' sociais e o fenômeno da urbanização um verda~ 
deiro Estatuto da Cidade. Nesse conjunto, seria _colocado~ Vis·a· -
vis, a problemátiCa da vida nos aglomerados urbaiíOs que· COnsii
ruem. hoje, setenta por cento {70%) das- populações, -em nosso 
País. 

Não há vícios de inconstitucionalidade,_juridicidadi-e técni
ca legislativa:; -di_go-o. repetindo o que observou, a "PropóSito, a 
douta Comissão de CoiistltuiçãO -e~ JUstiça, e de Redação, da Colen-

11- Voto do Relator 

A P,.oi>Osição do ilustre deplltado pretende agilizar os pro
cedimentos trn.balblstas: nos casos em que a execução se processa 
cOntrà-massas falidas. Seu graD.de mérit_o eS_tã em reconhecer uma 
sitUação fática lnuito. d>muni e-prejudicial aOs tritballiadOres Que, 
mesmo detentores de direitos trabalhistas reconhecidos. são obri
gã.dos, via de regra. a aguardar longos prazos pa.rn. receber O que 
lhes é devido. em razão da deD;tora e pr~tinação nos proCessOS 
falimen,tares. Estes créditos b:abalhistasy esclareça-se~ já são deten-
tores de privilégio de ordem na execução falinieD.tar, isto é, são oS 
pririieiros ·a ·serem saUsfeitos, ãntes-Inesmó dos créditos tnOutários. 

Ao prever o an:esto, em 48 (quarenta e oito) horas, de tantos 
bens quantos bastem à ,oatisfação da condenação tiabalhista, o pro
jeto defme prazo hábil e permite a separação rápida de um quinhão 
de _bens pata cumprimento fm_:il da prestaÇão jurisdicional. 

"OS reqUisitOs. cODsüttiCi_onáif forriiais relativos à Competên
cia legiSlativa di União. atribuições oo Coogresso Nacional elegi
timidade de iniciatiVa estão plenamente atendidos. A jmidicidade 
e a boa técniçã. estão, ta;mbém, presentes. 

- Feitas· essaS . cõnsideraçõeS, opinamos pela.- aprovação do 
PLC n• 43, de 1994, na forma da re<iação fmal aprovada na Casa 
de origem. 
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Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994. - Jutahy 
Magalhães - Presidente - Cid Sabóia de Carvalho - Relator -
João França - Magno Bacelar- Coutinho Jorge- João Rocha 
- Epitádo Cafeteira- Jacques Sava - Ronaldo Aragão -Regi· 
naldo Duarte - Luádio PorteDa- Lavoisier Maia- César Dias 
-João Calm.on - Mauriào Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. . 

tário. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N:' 895, DEJ994 

Nos termos do art. 13, § 1°, do Regi:oienfO Interno. requeiro 
licença para ausentar-me dos trabalhos da Casa, nos Q.ias 30 do 
corrente e 1 ó de dezembro. a fim de proferir conferência. em Sal
vador, sobre Rui Batbosa, a convite da Associação-Baiana de Im
prensa e da_Casa de Rui Barbosa.· 

Sala das Sessões. 29 de novembro de 1994.- Senador Jo
saphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Oiagas Rodrigues)- Fica concedi-
da a !ioença requerida_ _ 

Sobre a me;sa, requerimentos. que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário. 

São lidos os seguintes · 

REQUERIMENTO N' 896, DE 1994 

Nos termos do art. 336, b, do Regimento Intemo, requere
mos urgência para apreciação do Projeto de Lei da CAmara D0 .65!. 
de 1994, que "altera dispositivos do Código de Processo Civil,.,... 
lativos aos recursos' 1

._ • 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1994. -_Senador'Mau· 
ricio Corrêa - Eduardo Suplicy - Affonso Camargo -- 'PPR; 
João Rocha- Mauro Benevides- Magno Bacelar. 

REQUERIMENTON°897,DE't994 

Nos termos do ãrt. 336, b, do Regimento lntemo, requere
mos urgência para apreciação do Projeto de Lei da Câmara n° 66, 
de 1994, que "altera dispositivos do Código de Processo Civil, so
bre as ações'de consignáção em-pagamento e·ae usucapião''. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1994.- Senador Mau
rício Correa - Eduardo Suplicy ...._ -Affonso Camargo .:.. João 
Roeha- Manro Benevides- Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esses requêri
mentos serão votados ap6s a Oi'dem ·do Dia. ria formã do disposto 
no art. 340. n. do Regí:m.ento'Intemo. ·-

FOI3lli enCaminhados à publicação pareceres da-ComissãO 
de Assuntos Sociais, que· concluem favoraveliil.eri.te aos seguintes 
projetos: . ~~ .• ~·· ~ . '~ -

-Projeto de Lei da Câmarà n' 51, de !994(n' 1.978/9f, na 
Casa de origem), que altera os arts. 846~ 847 ·e 848, caput, da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CL T, que dispõem sobre 
procedimentos a serem adotados na audiênCia inaugurai das Juntas 
de ConCiliação e Julgamento; 

-Projeto de Lei da Câmara n• 216, de 1993 (n'3569/93, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o trabalho, ó estudo e a reinte
gração social do condenado e dá outras providências; 

-Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1994~(n' 557191, ná 
Casa de origem), que dispõe sobre a consll:Ução de creches e esta
belecimentos de pré-esc_ola; 

-Projeto de Lei da Câmara n' 43, de 1994~(n' 471191, na 
Casa. de origem). que disciplirnl ·a execuçãO -trabalhista _contra ·a 
mais falida, acrescentando ao art. 880 da Consoli<lação' das Leis do 

Trabalho um parãgrafo, xnnnerado Comi> § 4' 
As matérias ficarão sobre a mesa. durante cincó sessões or

dinárias. a -fu:n de receber emendas, nos temiOs do art._ 235, II, d, 
do Regimento Intemo. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Oiagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
cormmicação que será lida pelo Sr. 1° Secretãrio. --

É lido o seguinte 

OF. 231/GLPSDB/94 

Jli3Silia. 29.de novembro de 1994 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para. nos termos regimentais, 

indicar, em substituiçâo ao Seriador Fe:mando Henrique Caidoso, 
o Senador Joaquim Beato, como suplente. na ComiSsão de Assun
tos Sociais, representando o_ Partido da Social Democracia Brasi
leil:a- PSDB. · . 

Na _oportunidade, renovo protestos de elevada estima e dis
tinta consideração. - Senador Maurício Corrêa, V:tee-Líder do 
PSDB. 

. O .SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) - Sem feita a 
substituição solicitada; (Pausa.) ~ 

Deixru de ser votado em sessão 3Dlerior, por falta de quo .. 
rum, O RequerimeDlo n° 886, de 1994, do Senador Pedro Símon, 
em que solicita autorização do Senado para representar o Brasil 
nas cerimônias de posse do Presidente dos Estados Unidos do Mé
xico. teudo jlareoer favotli.vel proferido pelo Senador João Cal
moo, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em votação. 
Os .$i-o. Senadores que. o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Paúsa.) 
· · cÁpiÜvimo, · -- · 

FiÇa concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) Sobre a mesa, 

requerimenló qué setá lido pelo Sr. I' Secretário. ~ 

É Ii<:fu o seguinte 

REQUERIMENTO N• 898, DE 1994 

. Nos ienOOs do~ 13, § I õ, d~ .Reglmento mtemo, solicito 
que seja considerada lioeriçá. antoriudanos dias 17, 18, 21,22, 23, 
24, 25, 28, do mêS de noVeD:ibro ile 1294, pOr motivos de estar tra
~ ~ 'aSspp~·s ~~<;lS."D.Ç; ~~do elo Riõ de Janeiio. 

. S'!ia !le Sessões, 29 <4> ilov!)lllbro de. 1994.- Senador Au
reo MeRo, yice,Lider do PRN. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu~es) ~ Em votação o 
Requerimento n' 898, de 1994, do Senador Aureo Mello. · 

O!õ. ~is. Senadoies que o aprovam queiram pennanecer sen
tados. (Pausa.) 
, Aprovado. 

da_ 
. Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicita-

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

ltemúnko 
Votação, emtnmoúnico, do Requerimento n'854,de 1994, 

do Senador Francisco Rollemberg, solicitando,-nos termos do art. 
172, inc~ I. do_ Regimento Interno a inc:lusão, ~ Ordem do Dia, 
do Projeto de Lei do S.enado n' 130,de 1993, de antoria do Sena
dor Mansueto de Lavor, que concede aoldoso_e aQ_deficie_nte fisi~ 
cO õU mental o-l>enefício da percepçãO de_ uni s-alário mínúno men-
sal, des9e que comprovem não possuir meios de prover a pr6prla 
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manutenção ou tê-la provida lX'1' sua famflia, :regulamentando o in
ciso V do art. 203 da Coostituição Fedeml. 

Em votação o requerimento, em tumo 'ÚD.ico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram -penn.ãílcce:r sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto será incluído em Ordem do Dia, oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (O:!agas Rodrigues)- Esgotada a 

matéria constante da Otdem do Dia. -
Passa-se, ag~ à apreciação do Requeriinentõ U0 896, de 

1994. de urgência, lido no Expediente, para ó Projeto de Lei da 
Câmaran•6S,de1994. - - · 

Eni votação_o_fequerimento. 
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termos do art. 345, n, do Regimento Intemo. 
O SR. PRESIDENIE (O:!agas Rodrigues)- Nada mais ha

vendo- a tiatar, a PresidêDcia vai encenar os trabalhos. convocando 
sessão extlaOtdinária a Ieilfzar-se hoje. às 17b29min. CCliD. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

REQUERIMEN'fO N"680, DE 1994 

Votação, Cm tumo ónico~ do Requerimento n° 680. solici
. tando, nos termos do harto. 336, c, do Regimento Interno, urgência 
para o Projeto de Resolução n• 122, de 1993, que eda a Comissão 
de Ciência e Tec11ologia. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen- _ 2 _ 
lados. (Pausa.) 

A ado REQuERIMENTP N" 890, D~ 1994 
A=ado· o ~uerimento. a matéria: 2 qUC Sê refere figu~ Votação, em tumo únicõ, do Requerimento n° 890. do Se-

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente. nos nador Carlos Palrocinio, solicitando, nos termos do barto. 258, do 
termos do art. 345, H, do Regimento Intemo. . .. - -- Regimento Jntemo, a lramitaçãó conjunta do Projeto de Resolução 

O SR. PRESIDENTE (O:!agas Rodrigues)- Passa-s<; agora, n• 94, de 1994, que altexa o Regimento Interno do Senado Federal, 
à apreciação do Requerimento n• 897, de 1994, de Utgêneia. lido no transformando a Comissão de Educação em Comissão de Educa-
Expediente.paraoProjetodeLeida_CiQ:Jaran•66,de 1994. _ ção, Ciência e Tecnologia e do Projeto de Resolução n• 122, de 

Em votação. 1993, que~ ciiã a Comissãõ âe Ciência e tecnologia. por- versatem 
QsSrs.Senadoresqueoaprovamqueirampennanecersen- matéria análoga. .. ___ ·. ______ _ 

tados. (Pausa.) - _O Slt· PRESIDENTE (O:!agas Rodrigues)- Está encena-
Aprovado. - - -- · - -~-,_ - ---'------ -- da~sessão. 
Aprovado o requerimento. a matéria a que se refere flgum 

na Ordem do Dia da segunda sessão~ spbseqüente, nos 

Ata da l7oa Sessão, em 29 de novembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária_, da 49" Legislatura 

-'EXTRAORDINARIA-
Presidência do Sr. Lucídio Portella 

ÀS 17 HORAS E 29 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: _ _ . _ . __ 

Affonso Camargo - Airton Oliveira - Alexandre Costa -
Alfredo Campos - Aluizio Bezerra- Amir Lando- Antônio Ma
riz- Aureo Mello- Carlos De'Carli- Carlos Patrocinio- César 
Dias c.· Chagas Rodrigues - CrotiJlbo Jorge - Dario Pereira -
Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira - Esperidiio Amin -Flavia
no Melo- Gilberto Mb:nnda- Ouilhenne Palmeira- Hugo Napo
leão -'Humberto Luoena- Hydekel Freitas- Irapuan Costa Júnior 
~JacqueS Silva - Jarbas Passarinho.-. João Calmon - Joio 
Fr.mça - João Rocha - Joaquim Beato - Jonas Pinheiro- Jo
saphat Marinho- José Eduaroo- José_ Fogaça- José Paulo Bi
so! - José Richa - José Sarney - Júnia Marise - Jutaby Maga
lhães - Lavoisier Maia - Lourival Baptista- Lucidio Portella -
Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- M;!.rcio Lacerda - ~-· 
co Maciel - MauriciO CotTêa - Mãuro Benevides --.,Moisés 
Abrão - Nabor Júnior .:.. Nelson Carneiro - Ney Maranhão - ~ 
Odacir Soares - Raimundo Lira - Reginaldo Duarte - Ronaldo 
Aiagão-ValmirCampelo. . -

O SR. PRÊSIDENTE (Lucídio PortoDa) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 57 Sxs. Senadores. Havendo nú
mero regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus,. iniciamos -nossOS ·traba.J!los. _ 
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1 o SeCretário. 

É lido" seguinte: 

-oF. GPSIM N• 101/94 

Brasília, 24 de novemb<o de 1994 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a· Vossa Excelência para. em 

c:Umprimento ao dispcsto na a1inea a do art. 39 do Regimento ln
temo do Senado Federal, comunicar haver sido, através do Decre
to n•, de de novembro de 1994, designado Olefe da Missão ESpe
cial que iní representar o Brasil nas eerimôcias de posse do Presi
dente eleito dos Estados Unidos Mexicanos, ERNESTO ZEDll.-
LOPONCEDELÉON. . . 

As solenidades terão lugar na Cidade do México, no peno
do de 30 de novembro a 3 de dezembro de 1994. A partida da de
legação, de Bnsilia, prevista para o dia 29-11-94, às 18h30min, 
com chegada à Cidade do México.às 5b do dia 30-11-94. o· retor
no prevê partida da Cidade do MéxicO às 15b30min do dia 3-12· 
94 e chegada ao Rio de Janeiro às 8b do dia 4-12.94. -

A ntissão selá integrada, ainda, pelos seguinles delegados: 
Embaixador CARLOS AUGUSTO REGO SANTOS NE

VES, Embaixador do Brasil no México; 
Ministro MAURO LUJZ !ECKER VIEIRA, Introdutor Di-

p!omátioo do Mini~o das Jl.elações Exterl=S; __ .. 
Jomalista JOAO EMILIO FALCAO COSTA FaRO, Se

cretário Parlamentar, lotado em meu Gabinete. 
-- Em anexo, encaminho o6pia do Decreto de~ da.,. 
MissãOEspecía! bem como do Programaébssolenina<i'' ···;,""'"" ~~~ 
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Na oporttmidade, renovo a Vossa Excelência as manifesta
ções do mais alto apreço e distinta consideração. -Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - O oficio lido 
vai à f'lblicação. 

Sobre a m~ requerimentos que serão lidos pelo Sr. I o Se
cretário. 

São lidos ~ seguintes: 

REQUERIMENTO N' 899, DE 1994 

NOs tenn.os do art. 336, b, do Regimento Intemo, requere
- mos urgência para apreciaçãO do Projeto de Lei da Câmara n' 67, 

de 1994, que "altera dispositivos dO C6digo de Processo Civil, so
bre o processo de coohecimenlo e o processo cautelar". 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1994. - Senadores 
Mauricio CÔrrêa - Eduardo Suplicy - -Alfonso Camargo--~
João Rocha- Mauro Benevides- Magno Bacelar. 

REQUERIMENTO N' 900, DE 1994 

SeDbor Presidente, 
Requeremos urgêocia, nos termos do art. 336, alínea b, do 

Regimento Intemo, para o PLC n' 147, de 1994, que "dispoe sobre 
a criação de cargos e funções na secretaria do Tribonal de Contas 
da União e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1994.-João Roclla
PFL- Jaeques Silva - PMDB - Jutaby Magalhães- PSDB - Jo
oas Pinheiro- PTB- Magno Bacelar- PDT- Meira Filho- PP. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Os requenmen
tos lidos sezão votados ap6s a Or:dem do Dia, na forma do disposto 
no art. 340, n, do Regimento Interno. 

Passa-se ã 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em rumo- únicO, do Requerimento n° 
680, solicitando, nos termos do art. 336, c, do Regiinen
to Interno, mgência para o Projeto de Resolução n' 122, 
de 1993.quecria a ComissãO de Ciênciae'fecnologia. 

Em votação o requerimento, em tumo único. 
Os Srs. Senadores que o_aprovam queiram penna

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Projeto de "Resofução n' 122, de 1993; será incluido em 
Ordem do Dia, na quarta sesSão ordinária subseqüen!e. - -

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
890, do Senador Carlos Patrocfnio, solicitando, nos ter
mos do axt.. 258, do Regimento Interno, a tramitação 
oonjunta do Projeto de Reso!uçã9 n• 94, de 1994, que al-

tera c> Regimento Interno do Senado F~ tt:aJ1Sfor
mando a COmissão de Educação em Coorissãó de-Edu
cação, Ciência e Tecnl>logia e do Projeto de Resolução 

~ n' 122, de 1993, que cria ·a Comissão de Ciência e Tec-
nologia. porveiSaremmatéria aoãloga. -

Em votação o requerimento, em tum.o úxücQ. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pansa.)-
Aprovado. 
Os Prqjetos de Resolução n's 122, de 1993. e n' 94, de 

1994. passam a tramitar em conjunto. 
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portelli) -Esgotada a ma

téria constante da Ordem do Dia. 
PasS?-se. agem, â. apreciação do Requerimento n° 899, de 

1994, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da 
Câmara n' 67. de 1994. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere· ftgufará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse<júente; nos 
tennos do art. 345,11, do !l.egimento IDtemo._ _ _ 

O S&. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Passa-se, agora, 
à apreciação do Requerimento n' 900. de 1994, de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n' 147, de 1994. 

Emwtação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm PeD:nanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimentri, a matéria a que se refere figoruá 

na Ordem do Dia da segonda sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do""- 345,11, do Regimento IDtemo. _ 

_o S&. PRESIDENTE (Lucfdio Portellã) ~ Nàda mais havcm: 
do a tratar, a Presidência vai enceii3I' os- tmbalhos, CClllVocando sessão 
exb:aotdináda i realizar-Se boje, às 17h36min. com a segniDte 

ORDEMDODIA 
· · "----Item único 

REQUERIMENTO N' 868, DE 1994 

-Vot2.Çã~ enÍ turno único, cio Réqueriinento n' 868, do Se-
_ nador AifredQ Campos, solicitando, nos termos do art. 172, incise 
L do RegimeDto miemo, a inclusão em On:lem do Dia do Projeto de 

- LeidaCãmaran'l17, de 1994 (n'4.151/93, na Casa de origem). que 
altera dispositivos do Decreto-Lein'227, de28de fevmir<> de 1967. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Porteliaf-listá eoé=.da a 
sessão. 

(Levanta-se a.sessãõ-às 17h35min.) 

Ata da 171 a Sessão, em 29 de novembro de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Lucídio Portel/a 

ÀS 17 HORAS E 3ó MINUTO$, ACHAM-SI%_ PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: . _ _ . _ __ _ 

Afionso Camargo - Airton Oliveira -_Al~xandJ:e Costa
Alfredo Campos- Alu!zio Bezerra-: A.mir }..arido~ Aritônio Ma-

riz - Auieo Mello - Carlos De'eadi - Carlos Patrocf:tiio - César 
Dias - Cllagas Rodrigues - Cootinbo Jorge - Dario Pereira -
Eduardo Suplicy- Epítácio Cafeteixa- Esparidião Amin -Flavia
no Melo:- Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira - Hugo Napo-· 
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leão- Humberto Lucena- Hydeke! Freilas -lil!puam Costa Jú- 117, de )994(n•4.iSJJ93, na CaSa de origem), que alte-
nior - Jacques Silva - Jarl>as Passarinho - Joio Calmon - João ra dispositivos elo Decreto-Lei n• '127, de 28 de fevereiro 
França-João Rocha-Joaquim Beato -JonasPiDheiro-Josapbat de 1967. 
Marinho - José Eduardo - José Fogaça -José Panlo Biso!- José Em votação o requerimento, em tu!no único. 
Ricba- José Samey- Júnia Marise -Jutahy Magalhães- Lavai- Os Sts. Senadores que o aprovam queÍilml petmanecer sen-
sier Maia - Lourival Baptista- Luádio Portella - Magno Bacelar tados. (Pansa.) 
- Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda - Marco Macie1- Mauri- Aprovado. 
cio Con€a- Mauro Benevides- Moisés Abriio- Nabo< Júnior- O Projeto de Lei da Câmara n• 117, de 1994, será incluído 
Nelson Cameiro - Ney Maranhão - Odacir Soares - Raimundo em <lidem elo Dia oportuiuunente. 
Lira- Reginal!lo Duarte- Ronaldo Aragão- Valtnir Campe!o. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotada a ma-

0 SR..PRESIDENTE (Luc:idio Portella) - A lista de pre- téria constante da <lidem elo Dia, passa-ie à apreciação do Reque
. sença acusa o comparecimento de 57 SIS. Senadores. Havendo m:i- _ rimeuto n• 901, de 1994, de urgêttcia, lido no Expediente, para o 

mero regimental, declaro aberta. a sessão. . · · PLC n• 68/94. · 
Sob a proteção de Deus. iniciainds nossos trabaThos. Em votação 0 requerimento. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o se~ _Qs Srs.. Senadores qUe o aprovam queiram ~ sen-

crelário. . . - - · . . - tados. (Pausa.) 

São lidos os seguinoos: Aprovado. 
REQUERIMENTO N• 901, DE 1994 Aprovado o requerimento; a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia- da segunda sessão ordináriã: -subseqüente, nos 
termos elo art. 345,11, elo Regimento Interno. Nos termos do art. 336, c, do Regimento Interno, reqiiere

mos urgência para apreciação do Projeto de Lei da Câmara n• 68, 
de 1994, que ·~dispositivos do C6digo_ de Processo Civil. ro-
la6.vos ao processo de execução". _ _ - _ 

Sala das Sessões, 29 de novembro 'de 1994. - Senador 
Mauricio Corrêa - PSDB -Eduardo Sup6cy .:. PT - Affi>nso 
Camargo - l'PR - João Rocha - PFL - Mauro Benevides -
PMDB -Magno Bacelar- PDT; ~ -

REQUERIMENTO N• 902,DE 1994 

Requeremos urgência, nos termos elo art. 336, b, dO~ Regi, 
meDlo Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n• 138, de 1994 
(n• 4.772/94, na Casa de origem), de iniciativa elo Presidente da 
República, que dispõe sobre a tnmsfODil3çãO da Escola Superior 
de Agricultum de Lavras. Estado de Minas Gerais, em Universida
de Federal de Lavras. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1994.- Epltáclo Ca· 
feteira - Jonas Pinheiro - Mário Covas - Esperidião Amin -
João Rocha- Mauro Beuevides. 

O SR. PRESIDENTE (Luádio Portella) -Os requerimen
tos seriió votados após a <lidem elo Dia, na forma elo disposto no 
art. 340,1I, do Regimento Intemo. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item único: 

Votação, em tumo único, -do Requerimento n° 
868, elo Senador Alfredo Campos, solicitando, nos ter
mos do art. 172, inciso I, do Regimento Intemo, a inclu- . 
são em Ordem elo Dia elo Projeto de Lei da Câmara n• 

O SR. PRESIDENTE (Luc:idio Portella)- Passa-se, agora, 
à apreciação elo Requerimento n• 902, de 1994, de urgência, lido 
no Expediente, para o PLC n• 138/94. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 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. 345,11, elo Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luc:idio Portella) - Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, convocando 
sessão extraordinária a realizarwse hoje, às 17h40min, com a se
guinte 

ORDEMDODIA 
Item único. 

PROJEI"O DELE! DA CÂMARA N" 120, DE !994 

(incluído em Ordem elo Dia, nos termos elo 
art. 172, I, elo Regiménto Intemo) 

N" 3.202/92, na Casa de origem. que altera dispositivos da 
Lei no2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que ''dispõe sobre o Tribu
nal Marltimo". (Dependendo de parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Luci di o Portel! a)::- Estã encen-ada a 
seSsãõ. 

(Levanta-se a sessão d:s 17h39min.) 

Ata da 1723 Sessão, em 29 de novembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

- EX1RAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Lucídio Portella 

ÀS 17 HORAS E 40 MINrfTos_, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affófiso Camargo - Airtoo Oliveira - A!exande Costa -
Alfredo Campos - Aluízio Bezena - An'rir Laudo - Antônio Ma-

riz -~Ameo Mello- Carlos De"Carli- CadoJI Patn>c:inio- César
Dias - Chai3s Rodrigues - Coutinho Jorge -Dario Pereira .::. 
Eduaido Suplicy - Epitãcio Cafeteiia-" Esperidião Amin -'Flavia
no Melo- Gilberto Minmda - Guilheane Paltneira - Hugcr Napo
leão- Humberto Lucena- Hydekel F~itas- lrapuan Costa Júnior · 
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-Jacques Silva- Jarl>as Passarinho- João Calmro- João França 
- João Rocha - Joaquim Beato - Jonas Pinheiro- Josapbat Mari-
rilio- José Eduardo -José Fogaça- José Paulo Biso!- JoséRicha 
- José Samey- Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier 
Maia - Loorival Baptista - LuádiO Portella - Magno Bacelar -
Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda -_ Marco Maciel -
Mauricio Cozrêa - Mauro Benevides - Moisés Abrão - -NaR 
bor Júnior...: Nelson Carneiro - Ney Maranhão - Odacir Soa
res - Raimunde Ura - Regina! Duarte - Ronaldo Aragão
V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Luádio Portella) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo DÚ
mero regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSOs trabalhos. 
Sobre a mesa, roquerimentos que ser.io lidos pelo Sr.. 1• Se

cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMI!NTO N•9Q3,DE 1994 

Requezemos uxgência, nos termos do art. 33~. b, do Regi
mento Jntemo, pua o Projeto de Lai da Cimara n• 139, de 1994 
(n• 4.77!194, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
Re?lblica, que dispõe sobre a tr.msfonnação da Esoola Paulista de 
Medicina em Universidade Federal de São Paulo e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1994.-Epitáclo C8-
fereira - JollliS Pinheiro - Mário Covas - Esperidião Amin -
João Rocha- Mauro Benevldes. 

REQUERIMENTON• 904, DE 1994. 

Serilior Presidente, 
Requezemos urgência, nas termos do art: 336, alínea b, do 

Regimento lntemo, PLC n°133 de 1994, que eria as Superinten
dências Estadoais do Instituto Naciooal do Seguro Social- INSS 
nos Estados do Amapá e Roraima e dá outras providências. 

Sala das Sessões 29 de novemlxo de 1994.- Jonas Pillbei
ro, PTB - Néy Maranhão, PRN - Mauro Benevldes, PMDB -
Esperidlão Amin, PPR- Jacques Silva - Odaclr Soares, PFL
Maorlclo Corrê&, PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Estes requeri
mentos seláo votados opós a Ordeln do Dia, na fama do disposto 
no art. 340, n, do Regimenio Interno. . 

tário. 
S< 're a mesa, requerintento que sem lido pelo Sr. 1• Secre-

É lido e •!""'ado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 905, DE 1994 

Excelen1issimo Serilior 
Presidente do Senado Federal 
O Senador infia..assinado, nos termos do que dispõe o 

art. 13, § 1 o, do Regimento Intemo, requer a Vossa Excelência, 
depois de ouvido o Plenário, seja considerada, conio licença 
autorizada, as ausências das sessões dos dias 1". -3, 4, 7, 
17,16,18, 21, ZS, 28 e 29 do mês de novembro do con-ente ano, 
uma vez que o requerente, nas menciOnadas datas,- v-em-partiCi
pando de inadiá.veis compromissos políticos e j)art.idárlõs no 
Estado do Ceará. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1994. -Senado< Cid 
Sabola de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Luádio Portella) - Fu:a ooncedida 
a licença solicitada. -

Passa-se à. 

ORDEMDODIA 
ltemúnko: 

PROJEfO DELEIDACÂMARAN" 120,DE 1994 
(Jncluido em Onlem do Dia nos termos do 

ait.l72, I, do Regimento Interno) 

N" 3:1.02/92, na Casa de origem, que altera dispo
sitivos da Lei ri' 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que 

· "dispõe sobre o Tn'bunal Marltinio": (DependeD.do de 
parecer da Contissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania) . 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, desiguo o 
nolxe Senador Jos:qilat Maririlio para Jroferir parecer sobre a ma
téria, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cida--
dania. - . . 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador..)- Sr. Presidente, SI's e SIS. Sena
dores, aprov.acJo na Câmam dos Deputados, vein a exame o projeto 
de lei em análise~ que visa alterar diversos dispositivoS da lei n° 
2.180, do OS de fevereiro do 1954. disciplinador.~ do Trilvnal Ma
rltim.o. Pretende a proposta, de iniciativa do Poder Executivo, 
atualizar e apelfeiçoar as diferentes fotlÍJOS ·de peoalidadas comi
nadas no titulo V do referido legaL 

2. Na exposição do motivos justifica o Ministro de Estado 
da Marinha a necessidade de atualização, em virtude da penla de 
efioáoia de alguns .dispositivos. As alterações propostas, fmtó de 
estudos elaborados por Comissão de juizes do Tn'bunal Marltimo, 
presidida por seu Juiz Presidente inovam e aperfeiçoam o diploma 

_ legal. Adotam-se, entre outras medidas modemizantes., a aplicação 
de penas edilcativas; a reabilitação após o decurso de cinco anos 
de '?"'denação anterior iirecon:ivel; a consideração, como agra
vante, de pohrição do meio aquático e, necessãriarneDte, a eleva
ção considerável das penas pecuniãrias, hoje irris6rias, e que "dei
xaram, há muito, de atender a sua finalidade", pois. já Dão influ:em 
DO iJúmo dos apenados. 

3. É o que oabe ressaltar no relatflrio. 
Discussão 
4. A proposta originária do Poder Executivo foi aperfeiçoa

da quando do exame de mérito pela Comissão de Vmção e Trans
porte da Cimara dos Deputados. SUbstitui-se o valor da multa esti
pulada em cruzeiros por critério desvinculado do padtão monetário 
diretammte, que oontempla a Unidade FISCal de Refeteloia. Com 
a superveniência da Medida Provisória n• 542, de 30 de junho de 
1994, dispondo sobre o Plano _Real, o Sistema Monetário Nacio
nal, e estabeleeendo as regras e oondições de emissão do Real, as 

. modificações propostas ajustam o tex~ ao sistema Vigente. 
S. Inovações incorporadas ao projeto tomam-no mais efeti

vo e ressaltam o caniter didátioo e preveirtivo. A cÍiação de pena 
educativa funcla.menta.-se. em experiência que demonstrou ser este 
tipo de penalidade o mais .indicado para utilização em detennina
das regiões dO Piús..-not.adamente na região arnaz&ica, em sua na
vegação fluvial, visando a prevenção de acidentes que OCOD1>D1, 

tuormeme com emban:ações miádas. 
P...-r 
6. Dessa fmma, manifesta-se a Comissão pela admissibili

dade do projeto, oonforme aprovado na Casa de Origem. N"ao ha
vendo reparos quanto à sua oonstitucionalidade e jmidicidade, so
mos, quanto ao mérito;pela sua a!""'ação. 

Na exposição de motivos, o Ministro justifica as r.IZêies da 
iniciativa. O projeto, que é considerado em forma regular, deolaia; 
no§ 6•do art. 121: 

-~que as penalidades de multa previstas nesta lei serão oon-
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vertidas em Unidade Real de Valor ou no padrão monetário c:jue 
vier a ser instituído, observados os critéri,os estabelecidos em lei 
para a conversão de valores expressos em UFIR. 

Após a apre:;e!llação do projeto, houve a """"formação da 
moeda. Mas como o projeto já se refere il Unidade Real ®_Valor 
ou padrão· monetário que vier' a ser institu.Klo, o ~to evidente
mente alcança a aplicação do reaL 

Por isso, não me parece necessária a alteração. Se a Mesa, 
entretanto, "" redação fmal, quiser fazê-lo, é apeilas matéria de re
daçãO:- ~~tufr a referência indi.reta pela referência direta ao real. 

E o parecer. Pela aprovação do projeto •. nà fo;ri>a da elabo
ração feita na Câmara dos Deputados e, se a Mesa julgar conve- -
niente, com essa alteração de ordem gramatical 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer é fa' 
voráveL 

A matéiia ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordiná
rias, a fnn de receber emendas, nos termos do art. 235, n, d, do 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 45, DE 1993 

{Incluído em Ordem do Dia. nos termos dó 
ort. 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 concessão outorgada à Rádio Capinza.l Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão--soi::tora em o:D.da média na ci
dade de Capinzal, Estado de Santa Catatina,-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 propo-
sição. 

Regimento Interno. _ 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Esgotada a. ma-. -3 ~ 

léria da Ordem do Dia, passa-se ã apreciação do.Requerimeut<> n• PROJETQ DE DECRETO Í..ÉGiSLA TIVÓ NO 46, DE 1993 
903, de 1994, de urgêncll!,.lido no Expediente, par.i· o Projeto de (InCluído em Ordem dO~. n~ íemaos do -
Lei da Câmara n• 139/94. art. 375, vm, do R. egrm. • · ento 'rnteino) · 

Em votação o requerimento.' 
Os Srs. Sem.dores que o aprovam queiram.pennanecer sen-· Votação. em tumo úni.C9.: ~.o Projeto de ~ Legislativo 

tados. (Pausa.) · · n• 46, de 1993, (n• 248/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
Aprovado.___ . , . o_ aio' que renova a ·permissão outorgada à Rádio Fraternidade 
Aprovado o requerimento, a matéria a Cjue se refere figUiará I,.td+, p:qa explorar sexviçO de i'ãdiodifusão sOnora em :freqúêncht

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinãria. sub.se:qüente, ·nos modulada .na cidade de Araras. &tàde de são Paulo, tendo 
termos doart. 345, n, do Regimento Jntemo;., · . : •• -. , - . Parecer, proferido em Piénârlô, em substituiÇão a· Comissão 

O SR..PRESIDENTE (Lucídio.P<>rtella)- Passa-se. à gota,· de Educação: • • · 
à apreciação doRequerimentO~ilQ904,·de 1994, de urgência, lido _ - 1° pronunciamento: Relator. Senador Álvaro Pacheco, 
no Expediente, para o Projeto de Lei da C':funara n• 13~/94. · • · favorável ao projeto; 

Em votação orequeri.m.eJito.• ~~.- · .---,. · ' "·· ~ -,, · · · - -- . ~ 2° pronunciamento: Relator: SenàdOr Jonas Pinheiro, 
·Os Srs. Senadores .que o. aprqv.am queiram.peana.necer-sen- pela regularidade _doS ã.tos_ e prócedimentos cOncementes à propo- -

tados. (Pausa.). ·. - ·. .'. · · si~o. · · ·· · · · 

Aprovado. '· · • · :~4_-
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figntará' . PRÜJÊ'Í'O DE DECRETO lEGISLATIVO W 48, DE 1993 

na Otdem do Dia da segunda ses•'lo.ordinãria suhseqüente, nos . , . . . . .. .. . _ 
termos doart. 345, n. do Regimento Interno. .· .. - .... '. (lncluído.e.m Ordem do Dia, noS tennos do 

O ·SR. PRESIDENTE (Lucidio. P.ortella) .-Nada mais art.375, VIII, do Regimento Interno) 
havendo a tratar., a Presidêricià vai énCemir os trabalhoS,, desig- . . VOtação, em tririlo únicO, do Projeto ~ D~to Legislativo 
::~t~ para a sessão or~~ ~e .~an!J~·~.às ~4h3~; a 'sO· , n• 48, de '1993 (n• 264/93, na aulliira dos Deputados), que aprova 

o-~ que -~ova~ peJ;I[iisSãô da Rádio Jomal do Brasil Ltda. para 
explotar -serviço de radiodifusão· sonora em freqüência modulada 
na cidade do Rio de Janeiro,. Estado_ do Rio de Janeiro, tendo 

ORDEM DO DIA . 
-1.:. 

PROJETO DE DECRE!O LEGIS):.A'I;IYÇ\N~ 44-.~~ \993 

{Incluido em Ordem dp Di3.; !\os _termO, : . _ 
· do.art.375, Vru.·doR~gimento!nterno). 

Votação.- eJ!l turno úni®-, do Projeto de ~to LegiSla
tivo n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Câmaia.dOs Deputàé!Os},-que 
aprova o ato que renova a permisSão clã. Rádio IIidePendente 
Ltda. para explorar serviço· de iadiodifusão sonora em freqüêii
cia modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do 
Sul. tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituiçã(i à Coinis-
são de Educação: - -

-1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favo-
rável ao projeto; _ 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Aureo Mello, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à pro-
posição. --------" --- ~- "" - - --~-, --o-·-- - ·- o,_ - - - -

"" P~.~_pR;feridoS -em_ Pienãrlo----: Relator. s-enador Aureo 
Mello, em stibstituiçãÕ à Comissão de EdncaÇãc:-: 
- - ·- -1° pronundBmento: favoráVel ao projeto; 

_;_ z~ -pronunciamento: pela regularidade dos a tos e proceK 
dimentos conCernentes à proposição~ 

"-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art; 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação. e:ln t:UinO-úÍLico, do Projeto de Decreto LegiSlàtiyo 
n•49;·de 1993 (n• 273193, na Cfunàri deis Deputados), que aprova 
o ato que renova _a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explorar 
Sérviço" de ra,diOdifiisãO son~ em f:reqüência modulada na cidade 
de Osório, Estado do Rio_Grande do Su~ tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à ConiiS-
são de EduCação. • -- - - - - -- -
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-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. favo
rável ao projeto; 

-10- - -

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N-9, DE 1994 
(Incluído em- Ordem do -Diã, t:i()s teimos dO - -

art. 375, VIII~ do Regimento Interno) 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concenientes à propo
sição. 

-6-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO !'o 59, DE 1993 

{Incluído em Ordem do Dia, nos termOs- do 
art. 375, VIII. do Regimento Inlemo) 

Votação."~m turnO Wiico, dOPro~lo de_-~0 LegiSlativo 
n°9, de 1994(n°301/93, na: Câman dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapaj6s Ltda. 

·- para explorar serviço de radiodi.hlsão de sons e im:agens (televi
são) na cidade de Sanla,fém., Esta~ do Paiá., tendo 

Votação, em rumo úniCci, -ao- Projeto Oe Decreto Legislativo 
n• 50, de 1993 (n• 'Z77/93. na Câman dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao Sistema NoVa Era de Co. 
municação Ltda. paxa explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Borrazópolis. Estado do Para.ná, tendo -

Parecer favorável, proferido em Plenáiio, Relator: S~Or 
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação.- -

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem dO Dia, no-s termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em.-turno único, do Projeto de Decreto-_Legislatiyo 
n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmani dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Griii::J.de Lago 
Ltcfa. para explorar ~IViço de ra·~oclifuSão Soriora-em onaa inédiá 
na cidede de Santa Helena, Estado do Paran>.. tendo _ · 

Pareceres favoráveis, ptofefidos em··Plenário, em ~bstitÚi~ 
ção à Comissão de Educação: . _ _ 

- 1° pronlniciamento: Relator: s-enaaor- Ney Mara~ 
nhão; • 

- 2° pronunciamento: Relator: SeUador AJfonso C~o. 
pela regularidade dos ates e procedimentos ooncementes à propo
sição. 

-8-
PROJETO PE DECRETO LÉGÍSLATIVO N- 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem 00 Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno ftnioo; .ao Projeto- de-Decreto Legisla
tiv-o n• 55, de 1993 (n• 267/93, na Câman dos Deputados}; que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Em
preendimentos Ltda. para explorar_ serv_iço de radiodifUsão -so
nora em onda média ~ cida4e de Floria:jlo, Estado do PiaUí, 
tendo -

Parecer favorável, proferido eni Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à ComisSão de Educa_são. 

-9-
PROJETO DE PECRETO LEGISLATIVO N-7, DE 1994 

(Incluído em Or4em Q.o Dia, nos termoS 
do art. 375, VIII, do Regimeuto Inlemo) 

Vola;çãg;·em turno úníco, do PrOjeto_ de Decreto Legisla
tivo n• 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de 
Timb6 Ltda. para explorar serviço- de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Timbó, Estado de Santa Cat.a.rina. ten
do ~ ---. · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Re!atür:-Senadór _ 
Meira. Filho, em substituição à CoQlisgão de Edu~çãci. __ 

Parecer favorável, proferido em Pl~nárioy_ Relator: SCiiador 
Dirceu ~iro. em substituição à Comissão de Educação. 

-li-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO W 10, DE 1994 
(Incluído em Ordexq. do Dia, .nos temJ.os do 

àrt. 375. VIII, dO Regimento Interno) 
-· - -

Votação, em tÚino-úniCo, do Projeto de DCcreto í..egislãtivo 
n° 10, de 1994 (n•-297193, na Câinara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço· de radiodifusãQ ~Qil9nl~-em freqüência mOOillada, 
com f:uis exclusivamente educativoS·.-na-cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Gr.mde do Sul, teudo 
~ faVorávets.·proferidoS em Plenárió. ém'subStitui~

ção à Comissão de Educação. 
. - 1° pronunciamento: Relator. Senador João França, favo

:rável.ao projeto; . 
- zo pronunciamento: Relator: Senador Mei:ra Filho, pela 

regularidade dos ates e procedimentos concernentes_ à proposição. 
·-12~. 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO W 11, DE 1994 
(Incluído em Oidein do Dia, nos termos do -

. • .art.375, VIII, do Regimento Interno)-

Votação, em tumg único, do Projeto de ~o Legislativo 
n• 11. de 1994-(n• 265/93, na Cãma,a <los Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão out9rg3Ça à S. A. Rádio Verdes Ma
ret-pãra explorar servi~ de radiodifusão sonora eJI1 freqUência 
modulada na cidade 'de FortaleZa,.Estádo do Ceará, tendo 

. · . J?~r' f~yoráYel prOferido· e·m Plenário, ·Relátqr: _$'enador 
-D~u Çamçiro, e!D-~~~iÇãq ~ COmissão de EdUcaÇão~· 

- ~- -- ---- ' . 
. -1.3-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO w 1~ DE 1994 
(Incluído em Ordem do ola, nos tennos do 

art. 375, VIII, do Regimenlo Interno) 

Votação. em tu;m, ú~ do Projeto de Decret~ Legislativo 
n• 12, de 1994(n° 319193, na Câinaia dos Deputados), que aprova· 
o ato que outorga pexmissão à Flll:!da.ção Cultm>l Cruzeiro do Sul 
para executar senriço de radiodiftisãO sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Sorocaba,Estadó de SãQPaulo, tendo _ 

Par&:eres favorliVCis, Proferidos-em Pieoáiío, Relitor: Sena-
-dor-Meiia Filho, em substituição à Comissão de Educação:-

-1° p,:Onii.ndllmeiito: fãVorável ao projetO; -,-
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. 
-14-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO W 18, DE 1994 ., 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos=â.o 

-·c art_375, VIII,doRegimentolntemo) 

Vo~_~o. em turno únicb. do Projeto de ~o-f:egislativo 
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n• 18, de 1994 (n• 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Uda. 
para explorar serviço de radiodifusão soo.ora em onda média na ci
dade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo. 

Parecer favon\vei. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patroclnio. em substitUição à Comissão de EducaÇão. · 

-IS-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 19.-PE1994 

(Inclufdo em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 375, VIII, do Regimento lntemo) · 

Votação, em rumo ónico, do Projeto de Decreto r..egislati~o 
n• 19, de 1994 (n• 254193. na Câmara dos Deputados); que aiirova 
o ato que renova a concessão outorgada à lVTocantins Ltda. ~ 
explOia.r seiViço de radiodifusão de sons e imagens {televisão) na 
cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo . · 

Parecer favon\vel. proferido em Plenário, Relatoc: Senador 
Carlos Patroclnio, em substituiçãó à COmissão de Educação. · 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 25, OE 1994 

(.Em regime de urgência~ nos- termOs dO 
art. 375, VIII, do Regimento Inle!!io) 

Votação, em turno único, do Pmjeto de Decmo Legíslativo 
n• 25. de 1994 (n• 327/93, na Cimar.i dos DeputadoS), que aprova 
o ato que renova a COilcessãõ õtlt~ à Rádio Montanhês de. 
Botelhos Ltda. pam explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Botelhos, Estado de Minas Genis, tendo 

Parecer favon\vei. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Hemique Almeida, em substiruição à Comissão de Educação. 

-17-

vo- n• 64, de 1994 (n• 275!93, na-f .. .,W.~ dos-DePubdos), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A pata explorar serviç~ de radiodifusão de 
soos e imagens (televisão), na cidade de Londrina, Estado do Para
ná. @epen.dendo de parecer da Comi~~jir, ue F.rfii<!JJijin.) 

-20-

- __ ~Q.~ DE I?ECR!jT9 _L!l9ll!l,ATI\'O .!'fl:í~ •. bE 1m 
(Em regjme de ~--:gênc...ia, nos termos do 

.. art..315. VIU,do Ret;imento Interno) 

_ Discussão~ em tu mo único, d ::> Projeto de Decreto Legislati
vo n° 69, de 1993 (n°313~ P3 _Câinara Oo_S DePutados\ qUe 
aprbva o a!D que outorga pernússã > à Rádio Mariana Ltda. pata 
explorar serv_iço de ra,di'?'lifusão soo.ora em f('e([Üência mcxh.llada 
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
perecei" da Comissão de Educação.) 

-21-

PROJETO DEDECRETOLEGISLATiv0No8,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
axtc 375, _'lili, <lo_Regimento !nlerno) 

DiScussão, em ~o único,&, Pmjeto de Decreto Legislati
VOU0 8, de 1994 (n• 303/93, na Câmara dos Deputados), que apro-

. _Vi!_ o ato .. que tenova a permissão c;>utç>rgada à Rádio O:.tltura de 
Paulo Afonso Ltda. pata explorar serviço·de radiodifusão sonora 
~m fregüência moçlulada na cidade de Paul~. Afonso, Estado da 
Babia (DeÍ>endendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-:ue-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"20, DE 1994 

~-- -- -- (Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 

PROJETO DE DECRETo lEGISLATIVO N"24, DE 1994 . 
(Etn regime de urgência, nos termos do_ 

-·- ---- ____ C...art.375, VIII,doRegimentolntemo) 

art.375, VIII, do Regimento Intemo) 

Votação, em lnmo único, do Projeto de Decmo Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 328193, W.-Câmara dos Deputados), que aprova 
o alo que outoq:a pennissão à Fundação de Ensino Superior do 
V ale do Sapucaí pata executar serviço de radiodifusão sonom em 
freqilência modulada, com fms exclu,sivameilte eduCativOs, na ci-
dade de Pooso Alegre, Estado-de Minas Gerais, tendo . . . c 

Parecer favon\vei. p-oferido em Plenário, Relator: Senador 

Discussão.' em tunio único, do- Projeto de !ken;to-Legislati
vo li" zo; de 1994 (n• 266/93, na Câmar.i dos Deputados), que 
aprova o ato que reoova a permissão outorgada à Rede Nova Terra 
de Radiodifusão Lida.. arualmente denominada Rede Fênix de Co
m:unicação Ltda., ~ explorar sexviço de radiodifusão scmora em 
freqUência modulada na cidade de São José dos Pinhais, Estado do 
Paraná. (Dependendo de perecer da Comissão de Educação.) 

-23-

PROJ'E'fu DE DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE 1994 
Lucídio Porteia, em substituição à Comissão de Edncação~ (Incluído em Orde_m do Dia, nos termos do 

-18- --- art. 375, Vlll, do RegimentO Intemo) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62. DE 1993 - -DiSci!sSão, ém rumo fuiic;,; ilo.I'i-ojeto de DecretO iegislat\:- .. 
· (lhcluído em Oroem dO Dia, nos tennos do · vo n• 21, de 1994 (n• 292/93, na Cânwa dós Deputados), que 

. _ aprova o -ato que renova a pennissão da FM Rádio Independente 
art. 375, VIII, do Regunento Intemo) de Arcove.-de Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora 

Votação, em tilino único, do Projeto de De=tC>__l!'gislativ~-- ~m f!egiiê~ mocliiJ.a<la riâ_ci<lacl<: ®_Ô@Yor<lo>._Estado. de Per
n• 62,1le 19g4 (n•268193, na Câmara dos Deputados), qiie aprova nambuoo. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 
o ato que renova a CODCeSsã~ outorgá~ à_S~~e Rádio Vila · -~-
Real_ Ltda. _pata expl~ ~tviÇO de rndiodifusao sOilOill em onda PROJETO DE DECRETO I.EGISCA TIVO N" 26 DE 1994 
média na Cidade de.Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (Dependendo ' 
de parecer da Comissão de Educação; r· · - (Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do-

_19 _ _ . __ ._ art,3J~· '\'Ili, ~fo únioocdo ,~;~en_to Intemo) 

PROJETO DE DE~ LETI~LAT!VOWó4;DEl993 ··-~,;-;;.-~~~~~~;;t~!:' !~~~~ 
c:'~fs"'~•:;:,s:'"':'·nO:,':f _ _ aprova o alo_que outorga pennissão ã Rádio caí:npos DOUrados 

. , . , _ egunen o • _ :__~ _J_M L!<~!- PI!.'!. '!"piorar serviço <i<;.f<"lio4i.fu.~ .so.!!O\"\. _<;m, Ire- .. 
Discussão, em rumo iíiiicó, do Pm]eto de DeCieto f.egislat1- qi1ência modulada na cidade de Medianeira. Estado do Par.má. 
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(Dependendo de parecer da Comis&ão de Educação.) 

-25-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll. do Regimento Interno) 

Discussão, em nuno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara dos DePutados). que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio_ Sena Negra FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Alterosa. Estado de )l.linas Getais- (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

-26-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N: 45, DE _I !!94 . 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tem1os do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação. em tomo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n• 222/92, na Câma:ta dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordp Ortográfico _da_IJ_p,gua Portuguesa, assi.oado em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. tendo ··· -· -

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Seitador 
Josaphat Marinho, em substituição·à Comi5,são. Relações Exterio
res e Defesa NacionaL 

~27-·-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N-3, DE 1994- CN 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão. em iumo úiUCõ, do Projeto-de ReSOlução n° 3, de · 
199~- CN. que dispõe sobre a estrutura-~~strativa da CÇ>mis-
são Parlamentar Conjunta do Mercosul. (Dependendo de Parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidãdania.) 

-28-. 

OFÍCIO N• S/72, DE 1994 

(Em regime de urgência. Dos termos do 
art. 336, b, do Regimento lnteinof · 

Oficio n' snz. de 1994, do Jlenhoc Presidente do Banco 
Central, encaminhando ao Senado 'Federal solicitaçãO do Governo 
do Estado de São Paulo,_ reiativa a9 pedido de emissão de Letras . 
Financeiras do Tesouro do_ &~do de São Paulo...:. LFTP, destina
das à liquidação de prccatórios judiciais. (Depefidendo de p~ 
da Comissão de Assuntos Econô~cos.) 

-29-

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N' 125, DE 1991 
COMPLEMENTAR 

(.lnclufdo em Ordem do Dia, nos _termoS do 
art. 112; I, do Regimento lnterDo) · -·. 

Votação, em turno único-,-do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, de 1991-Complementar (n• ô0/89-Complementar, na Casa de 
origem), que discíplfua os limites das despesas com ·o funcioM.lis
mo público, na forma do art 169 <la ConstituiÇão Federal, teiido 

-Pareceres, proferidos em Plenário, em substittiiÇ"ao à Co:_ 
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira Filho, 
1° pronunciamento: favorável ao ~jeto; 2°-pf0ntlnc1amento: 
favorável à-emenda de Plenário. -

(Dependendo de parecer sobre-:is em~das a~enta~s- pe
rante a Conrissão.) _ 

-30--

PROJETO DE lEI DO SENADO N• 27, DE 1991 
COMPLEMENTAR 

. Votação, em turno único, do. Projeto de Lei dÔ &nado n• 
27, de 1991-Comp!ementar, de autoria do Senador Mansuelo de 
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Ccnstituição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos e dá outras 
providências, tendo -

Parecer favotável, proferido em Plenário, Relatoa: Senador 
Ney Marnnhão, em substituição à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

(Levanta-se a sessão às 17h48min.) 
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SEÇÃO 11 

ANO XLIX- N• 150 QUINTA-FEIRA, 1 1994 BRASÍUA-DF 

SENADO FEDERAL 
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• 70, DE t994 
~-

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir, através de ofertas públi
cas, Letras Flnaneeiras do Tesouro do E'stado do Rio Grande do Sul- LFT-RS, destinadas à liqui
dação de precat6rios judiciais pendentes, d~ ~biJi_lfade_daq~ele !fstado, ~~ 

O Senado Federal resolve: 
Art ! 0 É o Governo do Estado do Rio Grãnde do'Sul,nos termos da Resolução n° II, de 19921, do Senado Fe

deral, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouw do llstado do Rio Gtande do Sul - LFr-RS, destinadas à liquida
ção de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado. 

Art 2° A emissão autorizada será realizada nas seguintes condições: c ~ , _ ~ 

a) quantidade: 11.64L498 (onze milhões, seiscentas e quarenta e um mil, quatrocentas e noventa e oito) lFf-RS; 
b) modalidade: nominativa-transfetfvel; 
c) rendimentos: igual ao ~ Lettas Fmanceiras do Tesótiró Nacional - LFr, criadas pelo Decreto-Lei n° 

2376, de 25 de novembro de 1987;. _ 
d) prazo: de até 'sete anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real), nas resperuvas datas-base; 
I) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Data-Base 

1°-7-94 

1°-7-94 

Título 

535000 

535000 

Venámento 

1S-5-2ÜOO 

15-11~2000 

Quantidade 

5.820.749 

5.826.749 

g) fonna de colocação: ofertas pOblicas, no;; re;;;;os da Resolução no 565, de 20 de setembro de 1979 do Banco Cen-

b) autorização legislativa: Leis n"s 6.465, de !5'dedezetllbrode !972. 8.822, de 15de fevereiro de 1989; e 
Decreto n°35.457, de 25 de agosto de 1994. -~-

Art 3° A autorização conêedida por esta Resolução deverá_ser ex~ercida no prãzo ~de duzentos e setenta dias, a 
contar de sua publicação. - - ~ ~~ - · 

Art 4° Esta Resolução entra em vigor na data-de-sua i>_ublieação. 
Senado Federal. 30 de noveinbro de 1994.- Senador Humberto Lucena,Presidente. 
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SUMÁRIO 
1- ATA DA 173' SESSÃO, EM 30 DE NOVEMBRO dias 1". 3, 4, 7 a 10, 16 a 18 do mês corrente. em virtude de estar 

DE 1994 tratãndo de -~$Untos _partidários no seu Estado. Aprovado. 
!.1 - ABERTURA - W 908, de 1994, de antoria do Senador Airton Oliveira. 
12- EXPEDlENfE solicitaD.do que Sejam considerados como licença autorizada os 
1.2.1-Mensageusdo Presidente da República dias 1°, 10~ 16 e 18 deste m_ês, quando eSteve atendendo compro-
- ~ 364, de 1994 (n° 1.073194. na origem). de 29 do cor- JPis.sos político-paitidários no seu Estado.: Aprovado. 

rente, comunicando o recebimento da Mensagem SM no 194, de_ _ ____ ~ 909, de 1994, de autoria do Senador João Rocha. soli-
1994. - - . . - . - ·citando· que o Projeto de Decreto Legislativo n• ·82, de 1994. qu, 

- w 365, de 1994 (n° 1.074/94, na origem). de 29 do cor- "aprova a alteração de contrato de empréstimo àcoi"dada entre 
rente, comunicando o recebimento das Mensagens CN n% 300 a Flrn.NAS _ Centrais Elétricas SI A. e um consórcio de bancos ale-
307 • de 1994. - ioaes. para tnuisferir recursos fmãnCeiros destinados à construção 

- N" 366, de 1994 (n~ 1.075194. na on'gem). de 29 do CO!reilte, da Usina Nuclear Angra III para a Usina Nuclear Angra IL e ctia 
comunicando o recebimento da 'fl4ensagem CN °0 

308, de 199~. comissão de avaliaÇão das atividades do setor nuclear'', seja apre-
- W 367, de 1994 (n" 1.076/94, na origem), de 29 do eotrente, ciado também pela Comissão de Assuntos Econômioos. 

comuniamdo o recebimento da Mensagem CN n• 309, de 1994. 
- tr'368, de.1\194 (n• 1.077194, na origem}. de 29-do cor- 1.2A-ComunicaçõesdaPresiclência 

rente. comunicando o_ recebimento_ da Mt?~s.em <;N 0 o 31 o. de - Encenamento dos trabalhos da CPI criada atravéS do Re--
1994. querimento n° 935, de 1221, destina9a a ~vestigar a siruação atual 

1.2.2- Pareceres da evasão í:tSCil no País, __ com a apresentação de Relatório n° 1, de 
-Referentes às seguintes matérias: 1994, cujas recomendações setão encãmi:Dhadas aos 6rgãos com-
- Projeto de Lei do Senado Jl0 142, de 1993. que acrescenta petentes. 

parágrafos ao art. 259, da Lei n• 8,069, de 13 de julho de 1990, -Edição pelo Senhor Presidente da República da Medida 
que "dispõe sobre o Esta_tuto da:' Criança e do Adolescente., e dá Provis6ria D0 72fJ, de 25 de riovembro de 1994. que autoriza o Po-
outras providências."(RecÍação final). der ExecutiVo a contratar com a Itaipu Pagamento de débito junto 
· -Projeto de Lei da Câmara n° 184. de 1993 (n° 1568, de ao Tesouro Nacional comTítulos da DíVida Extema Brasileira, de-
1991, na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de ôes- nom.inados "Brazil Jnvestiment Borid -- Bill". em valor cocrespon-
c_onto nos valores dos ingressos em ~los culb.lrais e artísti- dente a até US$92:800.000,00 (noVep.ta e dois milhões e oi!ocen-
cos para pessoas idosas ou portadoras de deficiência física. (Reda- tos mil dólares dos Estados Unidos da América). Designação da 
ção do vencido, para o turno suplementar). Comissão Mista e fnação de calendário pãia-3. sua tramitação. 

-Mensagem n• 349, de 1994, do Senhor Presidente daRe- -Edição pelo SenhOr Presidente da República da Medida 
pública submetendo à apreciação do Senado Federal o nome do Provisória-De 727; de 25 de novembro de 1994. que disPõe sobre a 
Senhor Edison Rodrigues Cllaves para exercer o cargo de Come- base de:: ~~lo da contnõuição para o Programa de Integração So
Iheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econôu:iii::i. - cial- PIS devida pelas pessoas juridicas a que se refere o parágra-

- Mensagem n• 314, de 1994, do Senhor Presidente daRe- fo 1°do art. 22 da Lei n•8212,de 24de julho de 1991, e dá outras · 
pública submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do providências. Designiição da Comissão Mista e fixação de calen
Senhor Valdir Righetto, para Ministro Togado do Tribunal Supe- dário para a sua tramitação, 
rior do TrabalÍio. · - · - - ·- - Edição pelo Senhor Presidente da República da Medida 

1.2.3- Requerimentos . . Provis6rla n° 728, de 25 de novembrQ ~ _1994,_que dispõe sobre o 
--N° 906, de 1994, d_e autoria do Senador Teotonio Vilela valoc do salário min.imO-, altera disposições dfts Leis n~ 8~212 e n° 

Filho, solicitando que seja considerada como licença autoriZada 8.213, ambas de 24- de julho de 1991, e dá outras providências. 
sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 16 a 18; 21, 25, 28 a Designaçã.ÇI da_ Co.missão Mista e flxa~-Õ de Caleru,lário pará a sua 
30 dõ corrente mês. Aprovado. . - - tramitação. · -

- W 901, de 1994, de autQ.no do]ienador Cout;,ilio Jor!'J', . . -Edição pelo Senhor Presidente da República da Medida 
solicitando que sejam considerados c~ licen~ -aüto-.riza4a OS Pr~l~a _n<>_?29, de-~ de novembro ~-1994, (pie dá nova reda· 
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ção a dispositivos das Leis n•s 8.849, de 28 ~janeiro de Í994. e nos dias 1°, 3, 4. 7 a 10, 16 a 18 e 21, quando esteve tratando de 
8.541, de 23_âe dezembio de 1992, que alteram a legislação do im- assuntos partidários em seu Estado. Aprovado. 
posto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, ~ dá outras - N° 913~ de 1994, de autoria do Senador 
providências. Designação da Comissão Mista e fixação de calen- _ _ DariO Pereira. solicitando que sejam considerados como li-
dário pam a sua tramitação. . - .. _ cença autorizada os dias ! 0

, 3, 4. 10. 16 a 18,21 e 25 de novembro 
- Edição pelo Senhor Presiden.e da República da Medida de 1994. quando esteve cumprindo compromissos políticO.particlá

Provisória n° 730, de 25 de novembro de 192_4, que altera o artigo - riõS nô iku Estado. Ãprovado. 
60 da Lei n• 8.~94, de 12 de agosto de 1993, que dispõe sobre as - W 914, de 1994, de autoria do Senador Wilson Martins. 
cliretrizes para a elaboração e execuÇão da Lei Orçamentária Anual solicitando que sejam considetados como licença autorizada os 
de 1994, e dá outras providências--Designação da Comissão Mista dias ! 0 , 3, 4, 7 a 10,16 a 18, 21.25 e 28. do corrente mês, trntando 
e fixação áe calendário para a sUa: tiamitação. _ __ _ de assuntos partidários do seu Estado. Aprovado. 

- Edição pelo Senhor Presidente da República da Medida - W 915, de I 994, de autoria do Senador José Richa, solici-
Provisória no 731, de 25 de noVembro de 1994, que dispõe sobre o tando que sejam consideradoS Como Iiceilçã auiOriZada os dias 1°, 
Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e 3, 4,. 7 a lô.-16 a 18, 21, 25 e 28, do corrente mês, atendendo a 
condições de emissão do ~eal ~os critérios para convers~ da_~ ql;>- compromissos partidários. Aprovado. 
rigações-para o Real, e _dá optras providências. Designação da Co- -- N° 916. de 1994, de autoria do Senador Guilllçrme_Pal· 
missão Mista e fixação de calendário para a sua tramitação. meira, solicitandO que sejãiii Consíde!adOS-comO -_lice~ça _autoriza.-

1.2.5- Requerimento _ - da os dias !0 , 3, 4, 7 a 10, 16 a 18, 21, 25 e 28 do comnte mês, 
- W 910. de 1994, de autoria do Senador Rachid Saldanha atei.dendo a compromissos no seu Estado-Aprovado. 

Delzi. solicitando que seja considerada como lic_ença autorizada a •· · --- N° 917, de 1994. de autoria do Senador Márcio Lacerda. 
sua ausência dos b:abalhos da Casa nos dias 1°, 3, 4, 9. 10. 21, 24, solicitando que sejam considerados c_omg __ lic~D,ça ~totj.Zada os 
25,28 e 29 do corrente, quando esteve desempenhando atividades dias 1°, 3. 4. 7 a 10, 16 a J8~-2f. 22e 25 do corrente -mês,_~ÇJ!çJen--
políticcr-partidárias no seu Estado. Ap-rovado. do a vários Cõmprom.lsSOSpãrl_ãm.eD.tares: AProvado. 

1.2.6- Leitura de projeto - N' 918, de 1994, de autoria do Senador José Fogaça, soli-
- Projeto de Lei do Senado n° .85, de 1994, de autoria do citando que sejam considerados como licença autorizada os dias 

Senador Jtilio Campos, que altera o art. 39 da Lei D0 8.078. de 11 !', 3, 4, 7 a 10, 16, !7, 25 e 28dó mêsdonol'embro, cumprindo 
de setembro de 1990, que "Dispõe sobre a proteção do consumidor comprottiissosparlam<iutares e partidários no seu Estado. Aprovado. 
e dáOunas providências". - N° 919. de 1994, de autoria âo Senador Flaviano Melo. 

1.2.7- Discursos do Expediente _ -solicitando _g_ue sek cqnsiderada como licença autorizada a sua au-
- SENADOR WURiY AL BAPTISTA - EstUdos com (X)n- SêD.cíã dos irabalhÕs da Casa durante o mês de novembro, por mo-

clusões alamiantes sobre os males e os._custos que o tabagismo tivos políticos no seu EstaciO.Aprovãdo. 
acaneta à sociedÍ!de. · -No 920, de 1994, de autoria do Senador Ronaldo Aiagão, 

-SENADORA JÚNIA MARISE ~-Registro de pesar pelo solicitando que sejam considerados como licença autorizada os 
falecimento do prefeito da cidade mineU:a _de Francisco Sá,. Sr. Fe- -- dias 1°, 3, 4, 7 a I O, 16 e 25 do corrente mês, em virtude do Pro
ticiano de Oliveira. cesso Eleitoral e na qualidade de Presidente do Dfretiírio Regional 

-SENADOR MÁRCIO LACERDA- Apresentando à Casa do PMDB.Aprovado. 
suas despedidas em virtude da_ assunção de S. Ex• ao cargo _de - N° 921, de 1994, de autoria do Senador Gaiibaldi Alves 
Vice-Govemador do Estado de Mato Grosso. Reflexão sobre a Filho. solicitando que-sej~ ~iderados COll:lO l:lcença autorizada 
resp<'nsabilidade e os desafios dos políticos eleitos no úl~___plei~--- os dias 1°, 3; 4, 7 a i O. 16 a 18, 25, 28 e _29 de novembro último, 
to. Proposta de ampliação .da malha rodoviária para viabilizar no- por motivo de compromisSos partidários em seu Estado. Aprovado. 
vos conedores de exportação~- _ - W ~22. de 1994, de autoria do Senadpr Odacir Soares, so-

-SENADOR JUTAHY MAG4LRAES- Considerações so- licitando gue sejam_ c;o!lsídit1!doS como licençaaulo!:i_zada os dias 
bre a questão ~ ~~sões <!e {ádio e tdevisão pelo Governo. 4, i a fO. 16 a 18, 21 a 23 e 15 dO-C:OirentiiDês. por estar tratando 
Críticas ao pl-ojeti) de regulamentação da TV a cabo em tramitação de assuntos políticos de interesse do seu Estado e do PFL. Apro--
no Senado- Indignação diante da não-instalação do Conselho de __ vado. . 
ComuniciçãO SOcial, criaciO há 3 anos. ~ N° 923, de 1994. de autoria do Senador Jacques Silva, SÓ---

- SENADOR AIRTON OUVE!RA - Preocppação ·com a ·licitando a ·dispensa de intersticio e prévia distribuição de avulsos 
migração interna no Estado do Amapá. _ ___ _ __para o· Parecer n° 231194 = CCJ - sotire -a Mensagem D0 314/94. 

-SENADOR JOAQUIM BEATO - Fortalecimento do Par- Aprovado. 
tido PSDB no último pleito eleitoral. Expectativas frente às mu- - W 924, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Magalhã
danças ~ômicas previstas para o próximo Goveino. repre~ es. solicitando a dispensa de intersticio e prévia distn"buição de 
sentante da Social Democracia. -ãvulsos pãra o- P~cer n° 236194..; CAE- sobre a Mensagem n° 

1.2.8- Requerimentos 349/94. AproVad_o._ ~ 
- W 910-A, de 1994, de autoria do Senador Antonio Mariz, 1::Z.9 --Comunicação . 

solicitando que seja oonsiderado como licença autorizada o perio- - Do Senador José Fogaça, comunicando_ que se -ausentará 
do de 1 o a 21 do conente mês, quando esteve ausente dos tra.ba- do País nos dias 2 e 3 de deüiilbro próximo. 
lhos da Casa, atendendo a..compromiss<?s partidários.· Aprovado. 1.2.10- Comunicação da Presidência __ _ _ 

- N° 911.. de 1994, de autoria_ do Sen~dor João Cahnon, so- COnv6caÇãO de -Sessão conjuola ã. iea.liZar~-~ ~.às 10 
licitando que sejaril considerados como licença: autorizada os dias horas e 3ü:.:Llinut0s

7 
com Ordem dO Dia que designa. 

3, 4e 25 do -corrente mês, quando esteve tratando de assuntos polí- 13- ORDEM DO DIA 
tico-parfidários em seu Estado. Aprovado. ~ R~~mentQ Jl0

_ 827 ~ cle_J 994, _do Senador Gilberto Mi-
- No 912. de 1994, de autoria do Senador Epitácio Cafelêi- ranàa, sOlicitando; nos termos -oo art. 172, inciso~ dá Regimento 

ra, solicitando que sejam abonadas as faltas do-· mês de novembro Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei di Câma-
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n n' 248, de 1993, que regulamenta o§ 3' do art. 8' das Disposi- taleza.EstadodoCeaxá. Votação adiadaporfaltade quorum. 
ções Constitucionais Transitlirias, dispondo sobre a reparação de -Projeto de Decreto Legislativo n'12, de 1994 (n' 319/93, 
natureza econômica. Aprovado. - - na Câmara dos Deputados), que aproVa õ ato (iue outor.gã--peimis-

-~ de Decreto Legislativo rf' 44, de 1993 (p.' 25QI93 na são à Fundação CUhural Cruzeiro do Snl pan executar serviço de 
CâmaJ:a dos Deputados1 que aprova o ato que renova a pennissão da radiodifusão sonon em freqüência módulada na cidade de Soroca- _ 
Rádio Independente Lida. pan eo<ploru" serviço de mdiodifusão sono- - ba, Estado de São Paolo. Votação adiada por falta de quorum. 
ta em freqüência modolada na cidade de Lajeado, Estado do Rio -Projeto de Decieto Legislativo n• is, de 1994 (n'252/93, 
Gr.mde do Sul Votação adiada por falta de quorum. na Câmara dos Dejlutados), que aprová o ato que renova a oo!loes-

- Projeto de Decreto Legislativo n' 45, de 1993 (n' 253/93, são outocgada à Rádio Al:aguaia Lida. pan eo<plorar serviço dera-
na Câmara: dos Deputados), que aprova o ato que ienova a·c:oDces- diodifusão sonora em onda médiã na Cidade de Aiaguaína. Estado 
são ontorgada à Rãdio Capinzal Lida. pan explorar serviço de ra- do Tocantins. Votação ailiada por falta de qnorum. 
diodifusão sonora em onda média na Cidade de Capinzal, Estado ~ Projeto de Decieto Legislativo n• 19; de 1994 (n• 254/93, 
de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. na Cãmará dos Dep!ltados), que aprova o ato que renova a conces-

- Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248193, são oo!Ol'gada à TV Tocantins Lida. para explorar serviço de ta
na Câmara dos DeJX!tad.o&), que aprova o ato que renOva a pennis___:__ :___ diodifusão de sons e imagens (teleVisãO) na Cidade de Anápolis, 
são outorgada à Rádio Frateruidade LTDA. pan explorar serviço Estado de Goiás. Votação adiada por falta de quorum. 
de radiodifusão sonoca em freq!iência modnlada na Cidade de Ala- -Projeto de Decieto Legislativo n• 23, de 1994 (n• 327/93, 
ns, Estado de São Paolo. Votação adiada por falta de quorum. na Câmara dos Deputados), que aprova o àto qu~renova a·conces-

- Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993 (il' 264/93, na são ootorgada à Rádio Montanhês de Bote lhos Lida. para explorar 
CâmaJ:a dos Deputados), que aprova o ato que reocva a permissão da serviço de radiodifusão sooora em onda média na Cidade de Bote
Rádio Jomal do Brasil Lida., para explotar serviço de ndiodifusão so- lhos, Estado de Minas Verals- Votação adiada por falta de quorum. 
nora em freqüência mOOnlada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do -Projeto de Decteto Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328/93, 
Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de quorum. na Câmara dos Deputados), que aprova () ato !jlle outorga pernlis-

-Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (n'-273/93, São à Fnndação de Ensino Soperior do Vale do Sap!lcal, pan exe-
na Câmara dos Deputados). que aprova o ato _que renova. a pemüs- cutar serviço de radiodifusão scoom· em- freqüência modulada. 
são da Rádio Litoral Ltda. para explocar serviço de ndiodifusão com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Pouso Alegre, 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Estado de Minas Gerais. Votação adiada por falta de qnorum. 
Rio Graode do Sul Votação~ádiada por falta de quorum. -Projeto de Decieto Legislativo n• 45, de 1994 (n• 222192, 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 50, de 1993 (n•277/93, na na Câmara dos Dep!ltados), que aprova o texto do.Acordo Orto
CâmaJ:a dos Deputados), qoe aprova o ato que renova a ootaga defe- gráfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de de
rida ao Sistema Nova Era de Coonmicação Lida., pan expkxar servi- zembro de 1990. Votação adiada por falta de quorum. 
ço de radiodifusão sonoca em onda média na Cidade de Bcmzópolis, -Projeto de Lei do Senado n•27, de 1991- Complementar, 
Estado do Paillllá. Votação adiada por falta de quÕrum. de aotoria do Senador Mansneto de Lavor, que regulamenta o § 3' 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93; do art. 192 da Coostimição Federal, que dispõe sobre a cob!:ança 
na Câmara dos Deputados). que aprova ó atO que :renova a cóhCeS- de juros reais máximos. e dá outras providências. Votação adiada 
são outorgada à Rádio Grande Lago Ltda. para-explorar serviço de por falta de quorum. 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, -Requerimento n• 484, de 1994, do Senador Mart:o Maciel. 
Estado do Paraná. Votação adiada por falia âe quorum. solicitando, nos tennos regimentais, a convocação do Presidente e -

-Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1993 (n' U,7/93, do Secretário do ConSelho Nacional_ de Segurança Alimentar 
na Câmaia dos Dep!ltados), cjue aprova o ato que renova a conces- (CONSEA), Dom Mauro Morelli, BiSPo de DUqUe de Caxias e 
são on!Ol'gada ã Paquetá Empreendimentos Lida. pata explorar Dontor Herbert de Souza (Betinbo ), pan prestar, petaOte o Plenã
serviço de radiodifusão sopora el'!i onda. média ~ Cidade de Fio- rio do Senado Federal, esclarecimentos sobre o quadro de mortali
rláo:o, Estado do l'ianí. Votação adiada por falta de quorum. dade infantil no Brasil. especialmente rias regiões msis pobres, e 

- Projeto de Decreto Legislativo-ri'1, de 1994 (n• 308193, apresentar as sugestões e medidas que o lírgão prOporá ao Senhor 
na Câmara dos Deputados): que aprova o ato que renova a outorga Presidente da República, com vistas a enfrerit.ar tão grâVe questão. 
deferida à Rádio Cultm;l de Timbó Lida. para explorar serviço de Votação adiada por falta de quorum. 
radiodifusão sonon em onda média ni cidade de Timbó, Estado _-Projeto de Lei da Câmata rf' 125, de 1991- COO>plementar 
de Santa Catarina. VotaçãO adiada por faita de quorum. (n' 6U'89-Comp!ementar. na Casa de erigem), Cjllt disciplina os limi-

- Projeto de Decreto Legislativo n• 9; de 1994 (n• 301/93, tes das despesas com o funciorialismo plblico, na fcmna do art. 169 _ 
na Câmara dos DCp!ltados), que aprova o ato que renova a conces- da Coostimição Federal. Votação adiada por falta de qilorum. 
são ootorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., pan explmar serviço -Projeto de Decreto Legislativo n• 62, de 1993 (n°-268/93, 
de radiodifusão de soos e imagens (televisão) na Cidade de Santa- na Câmara dos DCp!ltados), que aprova o ato que renova a conces
rém, Estado do Parã.Votação adiada por falta dO quoruDi são outorgada à Sociedade Rádio V !la Real Ltda., para explorar 

- Projeto de Decreto Legislativo n' IO;-de 1994 (n• 297/93, serviço de radiodifusão sonon em onda·média na Cidade de Caia-
na Câmaia dos,Deputados), que aprova o ato que oo!Orga permis- bá, Estado de Mato Grosso. Retirado da pauta nos termos do art. 
são à Fnndação Pe. Urbano Thiesen pan executar serviço de ra- 175. e, do Regimento intemo. 
diodifusão sonora em freqüência modolada, com fms exclusiva- - Projeto de Decieto Legislativo n• 64, de 1993 (Íl0 275/93, 
mente educativos. na Cidade de Novo Hambui:go, Estado do Rio na Çâmara dos Dep.Itados), que aprova o ato que renova a conces.
Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. são ou!Ol'gada à Sociedade Rádio Enrlssora Paranaense S/ A pan 

-Projeto de Decreto Legislativo n• ii; de-1994 (n' 265/93, eo<plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na 
na Câmaia dos Dep!ltados), que aprova o aloque renova a pemris- Cidade de Londtina, Estado do Paranã. Retirado da pauta nos 
são outorgada à S.A. Rãdio Verdes Mares, para explorar serviço tennos do art. 175, e, do Regimento Interno. -
de radiodifusão sonora em freqüência modn1ada na Cidade de For- - Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1993 (n' 313193, 
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na CâmaJa dos Deputados), que aprova o ato que outorga pemris- doTrabalbo,aprovadapelo Decreto·Lei ne 5.452, de }0 de maio de 
são ii. Rádio Mariana Uda. para explorar serviço de radiodifusão 1943 e dá outras providências. Retirado da pauta nos termos do 
sonora em ftoqüência modulada na Cidade de Mariana, Estado de art. 175, e, do Regimento Interno. 
Minas Gerais. Retizado da panta nos tennos do art. 175, e, do Re-_ __ -~Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1991, de autoria do _ 
gimento Interno. - - Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre iseução do imposto 

- Projeto de Decreto Legislativo n-o 8, de 1994 (n° 300/93, - de renda para bolsas de estudos de médicos residentes e remunera· 
naCâmaradosDeputados),queaprovaoatoquerenovaapeanis:.. ção de estudantes em estági9 para complementação de estudos 
são ooitozgada à Rádio Cultur.>. de Paulo Afonso Ltda., para expio- univernitários. Retirado da pauta nos termos do art. 175, e, do 
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci- Regimento Jntemo. -
dade de Paulo Afonso. Estado da Bahia. Retirado da pauta nos 1.3.1 - Disausos apcil; a_ Ordem du Dia 
tennos do art. 175, e, do Regimento Intemoc - - - - SENADQR ÁUReO MELL0- Regozijo pela aprovação do 

- Projêto de Decreto Legislativo n° 20, de 1994 (n° 266/93. -projeto de lei, de sua autoria, que cria o Parque Nacional das Ana
na Câmara dos Deputados), que !i prova o ato que renova a permis- vilb.anas. 
são outozgada à Rede Nova Tezra de Racliodifusão Uda, aluahr>on- SENADOR EDUARDO SUPUCY- Retizando questão de 
te denominada Rede Fênix de ComuJiicação Uda, P.,.. explornr ordem sobre a redação do Parecer da Embmer. CoJlSideillções so
serviço de Illdiodifusão saaora em freqiiência modulada na Cidade bre a Portaria Intenninísterial n• 624. de 29-11-94. do Ministério 
de São José dos Pinhais, Estado do Paraná. Retirado da pauta da Fazenda, tratando da implautação de grupos de estudo parn a 
nos tennos do art. 175, e, do Regimento Interno. efetivàção do Programa de Gatalltia _de Renda Mínima. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1994 (n• 292/93, 1.3.2- Comunicação da Pl-esidêbcia 
na Câmara dos Def.Rltados), que aprova o ato que renova a pennis- - ~ COD:Vocação ~sessão exttaordiná:ria a realii.ar~se l]qje às 
são da FM Rádio Indepeodente de Arooverde Ltda., para explorar 18 haas e 30 riilimi9S com Ordem do Dia que deSigna.- -
serviço de radiodifusilo sonorn em freqiiência modulada na Cidade 1.4- ENCERRAMENTO 
de Aroovenle, Estado de Pernambuco. Retizado da panta nos ter-
mos do art. 175, e, do RegimentolDtemo. _ _. Z ~ATA DA 13" REUNIÃO, EM 30 DE NOVEMBRO 

- DE1994 _ 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de 1994 (n• 344193, z.f_;ABER1URA 

na Câmata dos Deputados), que aprova o. ato que <>utmga permis-
são à Rádio Campos Dou!lldos FM Ltda per.>. explomr serviço de 2.1.1 -Comunicação da Presidênêia -
Illdiodifusão sonora em fteqüênéia modulacia na Cidade de Media- Inexistência de quorum mínimo parn a abertuta da sessão. 
neil:a, Estado do PamJá. Retirado da pauta nos temlos do art. 2.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
175, e, do Regimento Interno. 2.2- ENCERRAMENTO 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 39, de 1994 (n• 296/93, - 23 -EXPEDIÉNTE DESPACHADo 
na Câmata dos Deputados), que aprova o ato que outmga pemlis- 2.3.1-Parecer 
são à Rádio Sena Negr.>. FM Uda, per.>. explomr serviço de Illdio- Referente ii seguinte matéria: _ 
difusão sonora em fteqüência modulada na Cidade- de Alterosa, Oficio n• Sn9, de !994, do Sr. Governador do Estado do 
Estado de Minas Gerais. Retirado da_ pauta nos t=os do art. Rio de Janeiro; solicitaudo autmização do Senado Fedeml parn a 
175, e, do Regimento Jntemo. emissão de Letras Finauceiills do 'I'esouro do Estado do Rio de Ja-

-Projeto de Resolução n• 3, de 1994- cN. que dispõe so- ncii<)-=-r:FT,RJ-;-com basem.R;;oolução n•11. de 1994, do Senado 
bre a e-tum administrativa da Comissão Parlamentar Conjunta Fedeml (Projeto de Resolução n• 97/94). 
do Men:osuL Retizado dapanta nos termos do art.l75, e, do_Regi· 2.3.2- Oficios _ 
monto Interno. -_ _Nó 127/94, da Liderança do PDT, referente ii substituição de 

- Oficio n• Sn2, de 1994, do Senhor Presidente do Banco membros em Comissão Mista que anhlisanl a Medida Provisória -
Cential, enciuninbanoo ao Senado Federa! solicitação do Governo n• 726/94. - - - -
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letlas N" 128,194. da Liderança do PDT, referente-fiubstítuição ciO 
Financeiras do Tesouro do Estado de São PauJo- LFTP. destina-- membros em Comissão Mista que aoalisará a Medida Provisória 
das ã liquidação de precat6rios judiciais. Retirado da panta nos n• 729/94. -
tennos do art. 175, e, do Regimento Imemo. 3- MESA DlRETORA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 151, de 1992 (rf' 1.002, na LÍD 
Casa de <>Lgem); que dispõe sobre a extinção da contribuição sin~ - 4- ERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS 
dical a que se referem os arts. 578 a 591 da COilSolidação das Leis 5 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES I'E:RMANENrnS 

Ata da 1733 Sessão, em 30 de novembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs.: Chagas Rodrigues, Nab_or Júnior e Jacques Silva 

ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE-PRESENTES 
OS SRS. SENADOReS: 

Affonso Ca.nwgo - Airton Oliveira - Alexaodre Costa -
Alfredo Campos - Aluízio Bezetll\ -,- -Anlir Laudo - Carlos De'
Carli - César Dias - dJagas Rodrigoes - Cid Sabóia de Ou:valho 

- Coutinho Jorge- Dan:y Ribeiro- Dario Pereira- &hjardo Su
plicy-Epitácio Cafeteira- Esperidião-Amin ,- ogberto_Miranda ~ 
lillpuan Costa Júnior- Jacques Silva :: Jaroas Passarinho - Joilo 
C~Pmon - João França- João Rocha - Joaquim Beato -José 
Eduardo -José Richa -José Samey- Júlio Cainpos - Júnia Mari-
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se- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia- Louremberg Nunes Ro
cha - Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar -
Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marc_o Maciel - Marluce 
Pinto '- Meira Filho - Moisés Abrão- Naóor Júnior- NelSon Cal:
neiro - Nelson W edekin - Ney Maranhão - Odacir Soares - Ra
cbid Saldanha Derzi- Reginaldo Duarte - Ronaldo Aragão-Ro
nan Tito- Ruy Bacelar- V almit Campelo -Wilson MartiDS. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 53 S:rs. SenadoreS. Hav~do nú-
mero regimental. declaro.aberta a sessão. _ 

Sob a proteçãO de Deus, inicianiOS nossõs trabalhos. 
O Sr. 1 o Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 364, de 1994 (n• 1.073/94, na origem), de 29 do conen
te, comunicando o recebimento da Mensagem SM n° 194, de 
1994. que participava o acolhimento do pedido de rerratíficação da 
Resolução n• 62, de 20 de ou rubro de 1994. 

N• 365, de 1994 (n° 1.074194, na origem), de 29 do con-en
te, comunicando o recebimento das Mensagens CN n% 300 a 307, 
de 1994, que- participav-am a aprovação das Medidas PrOvisórias 
n"s 677,682,686,687,693,694,699 e 704, de 1994. · 

N" 366, de 1994 (n° 1.075/94, na origem), de 29 do corren
te, comunicando o recebimento da Mensagem CN n° 308, de 1994, 
que participava a aprovação da Medida Provis6ria n• 690; de 1994. 

N" 367, de 1994 (n• 1.076194, na origem), de 29 do corren
te, COlllllnicando o recebimento da Mensagem CN D0-3Q9, de 1994, 
que partiCipava a promulgação da Resolução n° 2, de 1994. 

N" 368, de 1994 (n• 1.077/94, nacrigemj, de 29 do corren
te, comunicando o re.cebimento da Mensagem CN n° 310: de 1994, 
que participava ter-se esgotado sem dehber.ição rmal do Congres
so Nacional o prazoopaJ:a apreciação da Medida Provisória n• 671, 
de 1994. -

PARECERES 
PARECER N• 234, DE 1994 

(Da Ccmissão Díretora) . 

Redação f'mal do Projeto de Lei do Senado n• 
142, de 1993. 

A Comissão Diretora apresenta a red<lção fmal do ProJe
to de Lei do Senado n" 142, de 1993; cjue acrescenta parágrafo 
ao art. 259, da Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dis
põe sobre o Estatuto da Criança e do Adolç_s_cente. e dá outras 
prpvidências." -- - --- ----

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de novembro de 1994.
Humberto Lucena, Presidente - Nabor Júnior, Relator - Cha· 
gas Rodrigues, Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N"234,DE 1994 

Acrescenta parigrafos ao art. 259, da Lei n° 
8.069: de 13 de julho de 1999, que "dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, ~~ ~ o0:tras 
providências." 

O Ccngresso Nacional decreta:_ ·. . _ . _ _ _ 
Art. 1•0 art. 259 da Lei n• 8.069,-de 13 de jul)lo de 1990, 

passa a vigornr acrescido dos seguintes §§ 2° -_e 3°, re-nlJnitiando:se -
para § 1 o o seu-atlial parágrafo único: -- -

"art. 252. ··------··--·----.-----· 
§ 1° Compete aos Estados e 'Municípios promove

rem a adaptação de seus 6rgãos e programas às diretrizes 
e princípios estabelecidos nesta lei. 

§ 2° As autorida<ks médico-legais dos EstadOs e 
·do Distrito Federal devexn comunicar todas as oConên
cia:s envolvendo morte violçnta de criãnças e adolescen
tes ãs entidades ou órgãos competentes na proteção e de
fesa dos-direitos da criança e adolescer~.te. 

§ "3o Para efeitos desta lei. Con.Si~-~ mortes 
violentas as que se atribuem a homicídio, acidente ou 
suicídio.'' 

-Art. 2° Esta lei entra eru vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se aS disposições em contcirió. 

PARECER N" 235, DE 1994 
(Da Ccmissão Diietora) 

Redação ~o vencidO, pal-a o turno Suplemen
tar, do Projeto de Lei da Câmara n° 184, de 1993 (n° 
1.568, de 1991, na Casa de origem)._ -

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, para 
o tllmO suplementar, dohojeto de Lei da Câmaran• 184, de 1993 
(n• 1568, de 1991, na Casa de origem), que dispõe sobre acon&:s,. 
são de_ ~to )lO;; v~or~s d~s ingressos em espetáculos culturais 
e artísticos para pessoas idosas ou portadoras de deficiência_fisica. 

Sala de Reuniões da Coliu,'$lo;30 de-novembro de 1994.
Chagas Rodrigues, Presidente - Nabor Júnior, Relator- Levy 
Dias- Luciano Portella. 

ANEXO AO PARECER N" 235,DE 1994. 

Dispõe sobre a ®Dcessão de. desconto-nos valo
res dos ingressos em espetáculos culturais e artísticos 
para pessoas idosas ou portadoras de deficiência física. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Os xnaiores de sessenta e cinco_ ~~e_ as_ pessoas 
portadoras de deficiência" terão desconto de cinqüenti por cento 
nos· valores dos ingressos em espetáculOS- cultui:ais--e -artíSticOS,~ inw 
clusive cinêináS, teatros e mu~us, piori:iovidoS õu- de qualquer for
ma Subsidiados pela União ou entidades a_ela vinculadas. 

Ar;. 2• A concessão de licença para promoção de espetfu:u
los ~icos e culturais é cOiiàidQp.ada~ nOs termo_s da legislação 
local, à previsão de meios de estímulo _à participação do_s Jnãiores 
de sessenta e cinco anos e-_de portadores de deficiência,-IQ.ediante_ 
desconto no valor dos in.g#s.SC)S e facilitação de acesso. 

Art. 3°_Esta_lei entP. ~ vi_gor~ c4ta_de su~ publicação. 

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

. . PARECERN'Ú6,DE1994 
(Da Comissão_de ASsuntoS &onômi~oS) __ . 

Sobre a Men_~em n° 349, de 1994, do Senhor 
Presidente da República submeteiido à apreciação do 
Senado Federal o nome do Senhor Edison Rodrigues 
Chaves para exercer o cargo de ConSelheiro do ·con
selho Admiuistrativo de Defesa Econômica. 

A Comissão de_ Assuntos Econç)micos, em votação secreta 
realizada em 30 de novembro de 1994, apreciandO o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Magno Bacelar sobre a Mensagem 
n• 349 de !994, opina pela aprovação éia escolha do Senhor Edi
son_R_ocbigues Chaves para consellieiro do Conselho Adminístratíw 
vo de Defesa Econômica, por quinze votos:favoráveis e-nenhum 
contrári-o. 
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Sala das Comissões, 30 de r.ovembro de I 994. - João Ro
cha, Presidente- Magoo Bacelar, Relator -José Richa- Espe
ridião Ami.D- Alfredo Campos- Odacir Soares- Jutaby Ma
galhães - Reglaaldo Duarte - Eduardo Sup6cy - Flaviano 
Melo - Regiaaldo Aragãc - Ro3an Tito - Moisés Abrão - Ra
<l>id Saldanha Derzi. 

dâ Repdbiica. oPina pela aprovação da escolha 4o Senhor Valdir 
Ri.ghetto, por onze votos favOráveis e três CODtrários para exercer o 
cargo de M.inistroTogado do Tribunal Superior do Trabalho. _ 

Sala das Comissões, 3(Tde novembro de 1994.- Magno 
Bacelar, Presidente em exercício, Jacques Silva, Relator. - Oda· 
cir Soares- Airton Oliveira- LourivaJ Baptista- Aureo MeDo 

Relatório - Jutahy Magalhães- Marluce Pinto- Louremberg N. Rocha 
- Jôoice Tristão - Esperidião Amio -Alfredo Campos- Man-

Relator: Senador Magoo Bacelar sue to de Lavor- João Rocha. 
Para efeitos de chancela legislativa. nos tennos do art. 4° da Relatório 

Lei n• 8.884,-de II de junho de 1994, vem a esta Casa a presente 
Mensagem n• 991/94 do EXce:entissimo Senhor Presidente daRe- Relator. Senador Jacques Silva 
p6blica, submetendo à aprovação do Senado Federal o nome de 
Edson Rodrigues OJaves, para 0 cargo de Conselheiro d,o C~- Encaminhada à Primeira Secretaria do_ Senado Federal a 
lho Administrativo de Defesa Econômica .,- CADE. ___ · _ _ .. _ Meniagem n• 899, de 24-10-94 na qual o Sr. Presidente da Repú-

Na Medida Provisória n° 696:--cte 4 de _novembro de ~blica submete à con.sidera.çãq do Senado Federal o nome do Dou-
1994, art. 3° foi criado o cargo de Conselheiro, para cuja vagã-o tor Valdir Righetto, para exercer o cargo de Ministro-Togado do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete a es- TnOilnaiSuperiordoTrabalho. 
collia que faz.. É o relat6rio. 

Aca::npa:aha a Mensagem wrriculum vitae do indicado. do De acordo com os -dados colliidos nos- documentos anexa-
qual consta ter o mesmo-nascido ein 11 de fevereiro de 1931, ~- doS aO ~sente Proce:sso. o Dr. Valdir Righetto é &.cb~l em 
tando, portanto, com mais de 30 e menos de 65 anos de idade, com ~Ciências Económicas pela Faculdade de Ciências Econõmicas da 
o que atende à exigência legaL Universidade F_ecletal de_S.,ta.Catarina- Florianópolis- (fénni-

Consta do curriculum vitae, também, que 0 -indicado Do 1962) e_-Bãcp~l em Oh:eito pela Faculdade de Direito da Uni
exerce. atualmente., o cargo de Consultor Jurídico do Ministério - versidade -Federal de Santa Catarina (término 1964). Suas expe
da Justiça. Foi Co!Tegedor-Geral da Advocacia da União; Cori- riências funcionais são: _ 
sultor Jurídico do Ministério dos Transportes; Consultor da - FunCio~o do então Ba.nC0 do eoJ:Dércio e Iiiâúsiiia 0.C -
União, da Advocacja-Geral da União e ConsUltor-Geral dã - -São Paulo SI A. Filial Curitiba- PR de outubro de 1953 até janeiro 
União, substituto. de 1956. 

Foi enviado pelo Governo Federal, em agosto último. a -Funcionário dã" CoDtãdcriã. Geral do Estack, de Santa Ca-
Wasbington (EUA) e San José (Cosia Rica), chefiando delega- tarina, exei-cendo a função de Técnico em Contabilidade, de março 
ção integrada por representantes do Itamaraty e do INSS, para de 1956 até dezembro de I 964. 
discutir o encaminhamento de procedimentos judiCiais debite- _ ~_tniCj.ou_ ~ V~cta proftSsici.nãi, na qllalidacie de Advo,Sado, 
resse do Brasil nos respectivos pafses, tais como prõcésSõ de - e:m-BluoieDãU, em.ia9eiro de 1%5,_no escritório de advocacia do 
extrad.içaô, congelamento e Seqüestro de bens ilicitamente _Dr~ João de BOiba, attÚiaaio de 1966. - _-- _ 
obtidos. - oe-,iUDho de 1966 até r<lV~ ae 1967 foi contxa:tado 

Advogado, antes de ingressar no Se,-viÇo Público Federal, -como -advoll"<W <lo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 
atuava nas áreas do Direito Constitucional, Diteito-EIE~itoral. í)ilei- Ex~traÇi.O.do Caxvfui de Criciúma- SC. -
to Agrário e Direito da Infonnação (Legislação Editorial e Legisla- - De março de 1967 até dezembro de I 969, inoiitoO esctiió-
çãO Jomalistica). rio de advocacia na cidade de Criciúma, funcionando como advo-

Aos registras_ cuniculares acima resumidos devo aCres- gãdO creden~Qo do então Instituto Nacional da Previdência So
centar que o mdicado é pós-graduadÕ em mve! de Mestrado, cial (INSS) para as Co!llliii:aS de Criciúma, Amanguá, Urussaoga, 
pela Universidade de_ São P.ãulo - USP, onde foi, também, Pro- Orleães e Braço do Norte. Foi, t.a.nibém. na mesma época advoga
fessor de reconhecida competência e detentor, portanto, de só li- do~ ~f~it~ de: l:IIJ:!S~ !'J~.u_m_ Müller. 
da formação jUrídica, o que o credencia ainda mais para a Ui- ------Em janeiro~ I970foi contratado pela então Empresa In
vestidura no cargo de Conselheiro do _Conselho Administrativo dustrial <?areia S/ A de Blumenau, atualm.ente incorporada à Artex 
de Defesa Económica. S/ A_- Fábrica de Arte fatos Texteis, na função de Assessor Jurídi-

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994.- João Rocha, co, onde permaneceu até dezembro de 1976. 
Presid.e:nte- Magno Bacelar, Relator. .:..:-Em janeii-o de 1977 montou escritório de advocacia nesta 

PARECER N• 237, DE 1994 cidade, até a presente data, sendo ainda advogado do Departamen-
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) to de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina (DER) 

para a Coordenadoria do Vale do Itaja!,desde 1976 e ela. Empresa 
Sobre a. Mensagem D

0 314, de 1994, do Senhor Auto Viação Catarinense S/ A., desta cidade desde 1978 até a pr-e
Presidente da República, submetendo à aprovaçãO sente data. 
do Senado .Federal, o nome do Sr. Valdir Righetto, _Advogado da Companhia Rex de Transportes, Catarinen
para Ministro Togado do Tribunal Superior do Tra- se Cargc>!l e Encomendas Lida, Turismç _Presidellle Ltda, Banco do 
balho. Estado do Rio de Janeiro S/ A e Banco do Estado do Rio Grande 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidâdani:à,· eDi ;;: dÕ ·sui 8/A. 
tação secreta realizada em 30-11~94, apreciando o relatório -_pesde o iníciQ da_arual gestão munícipal (1-1-93). Ouvi
apresentado pelo Sr. Senador Jacque_s Silva (em anexo a:o_pare- dor "Geral do Município-de Blumenau (Administração Dr. Renato 
cer), sobre a Menagem n• 314, de !994, do Senhor Presidente de MeUo Vwma). 
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- Fwidador e Primeiro Secretário da Subseção da OAB de 
B!umeDau. 

- Nomeado Suplente de Juiz Classista, repfesentante dos 
empregadores, no triénio 1994/1997, ju!Jio ao Tribunal Regional 
da 2' Região com sede em Florian6polis, Santa Catarina, pelo 
Exm• Sr. Presidente da Repliblica caofonne Decreto de 7 de mar
ço de 1994 (DOV. de 8-3-94) 

-Possui diveiSOs cursos complementares, bem comO de ex
tensão Ulliversit.ária. 

mê~ quando permaneci no meu Estado acompanhando a :wuração 
e recontagem de votos decouentes da eleição fmda. 

.Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994.- Senador Teo-
tonio Vilela Filho. -

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, fica coocedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requúimento que serã lido pelo Sr. 1 o Se-
cretário. -

É lido _e aprovado o seguinte 
A deuúncia realizada pelo Sr. Er!g;,lb<rto NaatZ.-conStante 

do presente processo, página 6, ·cujo teor refere-se ao "exetclcio REQUERIMENTO N" 907, DE 1994 
ilegal da advocacia11 praticada pelo Dr. Valdir Righetto que conco- Requeiro, nos termos do art. q, § _1 o d<? RegimentO Inter.:.\ 
mltantemente,exercia o cargo de Ouvidor Geral do Município de no desta Casa. que sejam cooside~~s como licença autorizada-. 
B!umeDau, é improcedente, de acordo com o-Processo deRepre- os dias r•, 3, 4, 7, 8, 9, 10, !6, 17, !8 de nov-embro corrente, 
sentação, tendo como representante o Presidente da Subseção de em virtude de estar tratando de assuntos partidários no meu Es-
São Miguel do Oeste/SC, Dr. Enio Espedito Fram:oni, de aoordÕ · tado. -
com a decisão tomada de que o ~dO oio figum e!Jire Sala das Sessões. 30 de oovembro de 1994. --Senador 
aqueles relacionados 110 artigo 30, da Lei n• 8.906194 e desta for. Coutinho Jorge. 
ma não ocmeteu qualquer inftação diaciplinar. (Cons. Relator Ri-
cardo Afooso Baptista) e ressaltou em Parecer WJânime da Comis- O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Aprovado o 
são pelo Arquivamento em 13-1().94. . _ _ requerimento, fica CCilcedida • Jioença solicitada. 

A lei vigente por ocasião da nomeação do Dr. Valcf' Rig- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. "fo Secre-
hetto para o cargo de ouvidor Getal do Município de Blumenau, tário. 
através da Portaria n• 1950 de 29 de abril de 1993, expedida pelo 
Sr. Prefeito Municipal, cujo cargo criado pdii.ei Complementar 
n• 53 do Município de Blumenau, é a Lei n• 4.215/63 (Estatuto da 
Ordem dos .Advogados ~do Brasil) As incompatibilidades e os im
pedimentos para o exercício da advocacia estavam especificados 
oos arts. 84 e 85, sendo que o cargo de ouvidor Geral não .e· eil· 

quadta em IlOilhum dos casos de incompatibilidade (art. 84) ou de 
impedimento (art. 85). 

Atualmente vige a Lei n° 8.906194 (Estatuto aa Advoca
cia), estando as incompatibilidades e os illijledirilentos descritos 
nos arts. 27 a 30. Das mesma forma, não se vislumbra, na~
se desses dispositivos, nenhuma incompatibilidade ou- impedi
mento para o exercicio da advocacia por quem é OUvidor Geral 
de Município. · 

Tanto as incompatibilidades como os impedimentos por se
re~ números dausus, ou seja, não se pode inteipl:etar extensiva-
mente, senão reStritivamente. · 

Logo, conclui-se, que o Sr. Valdir Righett.o Dão esti incom
patibilizado ou impedido p;u:a o exercício da advocacia. 

Desta fonna, e conforme os esclarecimentos a respeito da 
denúncia formulada indevidamente, souios pela aprovação da 
presente indicação do Advogado Valdir Rlghetto pata ocupar a 
vaga de Minlstro Togado do Tribunal Snperioi-do Trabalho, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Minístro Marcelo Pi
mente!. 

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1994.- Magno Ba
celar, Preside!Jie- Jacques Silva, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- O ExpedieDie 
lido vai à pUblicação. -

Sobre ames~. requerimentO que será lido pelo Sr. }0 Se-
cretário. - -

· É lido e-aprovado o seguinte 

REQUERI!\IEN'I'O N• ~'DE '1994 

Senhor Presideilte. 
Nos termos do art. 13, § I •, do RegimentO-JIJiemo, requeiro 

seja considerada. como licença autoriuda minha ausência dos tra
balhos da Casa !lOS diaa 16; 17, !8, 21, 25,280 29 e30 do ccnoo!e _ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQ~NTO N" !108, DE 1994 

Excelentíssimo Senhor Presiderite, 
Requeiro, nos te!nios do art. 13-~ § 1°. -dÕ Regimento "Inter

no, que seja coosidetada licença autorizada nos diaa 1', 10, !6, 17 
e 18 de novembro do COirenle, quando estive atendendo compro-
missos politico-partidários no meu Estado. · 

Sala daS Sessões, 30' de novembro de 1994.- Senador Air-
ton Oliveira. · " 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Aprovado o 
requeriroento, fica concedida a licença solicitada. · 

Sobre a ~a, ~erimen_to que será lido pelo Sr. 1 o- Secre
tário. 

É lido o'Sêgointe 

REQUERIMENTO N" 9t)9, DE 1994 

Nos termos do disposto no art. 255, II 12. do Regimento_ 
Interno, requeiro que o Projeto de Decreto LegiSlativo D0 82, de 
1994, que "Aprova a alteração de contrato de empréstiniO acor-_ 
dada entre FURNAS - Centiais Elétricas S/ A, e um consórcio 
de bancos alemães, para transferir recursos fiÍlaxiceiros aestina
dos à construção da Usina Angra fi para a Usina Nuclear _AJJ.
gn ll, e cria comissão de avaliação das atividades do setor nu
clear'', seja apreciado também pela Comissão de As_sunto_s :e;~ 
nômicos. -

Sala das Sessões, 30-de. novembro de 1994.- Senador João 
Rocha. 

o SR. PRESIDENTE (ChagaS Rodrigues)- Na formare' 
gimeD!al, o requerime!Jio lido será incluído em Ordem do Dia. 

A P!esidência comilnica ao Plenário qile a Comissão Parla
meiJiar de Inquérito criada attavés do Requeriroento n• 935, de 
1991, destinada a investigar a situação atual da evasão flScal no 
País, encetroU segs trab~çs ~O?m ~ Jt.Presenlação do Relatório n° 
1, de 1994, com recomend.ações que serlio encaminbadas aos órgã
os competentes. -

É o segumre:o-relatóri(i aprese~!_ado: 
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(•) RELATÓRIO N°l,DE 1994 

Comissão Parlamentar de Inquérito, criada atmvés dO Re
querimento n• 935, de 1991, destinade a "investigar a situação 
atual da evasão fiscal no Pals". 

(•) sem. publicado em supl~to l pmente ediçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidenle da República editou a Medida Pro>isiiria n• 726, de 
25 de novembro de 1994, que autoriza o Poder Executivo a contm
tar com a itaipu pagamento de débito junto ao Tesouro Nacional 
com títulos de dívida externa brasileiia, deuaninados "BiaZil In
vestiment Bond - Bffi", em Valor COI:reSpOUdente a até I,T.sj; 
92,800,000.00 (noventa e dois mifuões e oitooentO. inil dólares 
dos Estados Unidos da América). · 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos ter
mos dos §§ 4° e 5• do art. Z' da Resolução n• 1/89-CN, fica as
sim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer SO
bre a matéria: 

Titulares 

!.Gilberto Miianda 
2.Mansueto De Lavor 

3.Guilhenne Palmeira 

4Lucldio Portella 

5JoséRicba 

6.Magno Bacelar 

7 João França 

Titulares 

!Luciano Pizzatto 

2.Moacir MicbeleUo 

3.Pauderney A vefuKr 

4.Deni Scbwartz 

5Luiz Carlos Hauly 

6.Éiio Dalla-Vecchia 

7Jerônimo Reis 

SENADORES 

Suplente$ 
PMDB 

I .R= Trto 
2:Coutiubo Jorge 

PFL 
3.Raimundo Liia 

PPR 
4Lourembexg Nunes Rocha 

PSDB. 
5Joaquim Beato 

PDT 
6.Daxcy Ribeiro 

PP 
7 .Meiia Filho 

DEPUTADoS 

Suplentes 
BLOCO. . ..... _ 

LWemerWaudezer 
. PMDii. 

2.Homero Ognido 
PPR 

3.A velino Costa 
PSDB. 

4.Fiávio Ams 
PP 

5.Carlos ScaipOlini 
PDT 

6.Dércio Knop 
PMN. 

·7 Niison Gfuson 

De acordo Com a Resolução n• I. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o segninte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 30'11/94-designaçãoda comissãomista; 

Dia 01112194- instalação da comissão mista;. 

Até 01/12194- prazo para recebimento de emendas. Prazo 
para a comissão DriStã. êfuitir O parecer sobre a admissibilidade; 

Ali 10/12/94-pnzo futal da comissão mista; 
Até zS/12194-~uo~-Nad®.L 
o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - o Senhor 

Presidente da República editou a _Me<lid!t l'rovisória. o• 727, 
de 25 de -novembro de 1994, que dispõe sobre a base de cálculo 
da contribuiçio para o Programa de Integração Social - PIS, 
de\rida pelas pessoas jurldicas a que se refere o § 1 o do art. 22 
da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras t'rovi-
dêocias. -

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos ter
mos dos §§ 4• e s• do art. 2• da Resolução o• 1189-CN, fica as

- sim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

!.Gilberto Miumda 
2.Pedro Simon 

3.Dario Pereira 

4.Affonso Camazgo 

5.Diroeu Cameiro 

6Jonas Pinheiro 

7 .Eduardo Suplicy 

Titulares 

l.Reinbold Stephanes 

2.Luls Roberto Ponte 

3.Fr.mcisco Domelles 

· 4.Geclch AlclcminFilho 

5Luiz Carlos Hauly-· 

6.Canion Júnior 

7 José Fartunati 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB. 
l.Rouan Trto 
2.RuyBacelar 

~ 
3Júlio Campos 

PPR, 
4.Epitácio Cafeteim 

PSDB. 
S.Regina!do Duarte 

PTB. 
6.v aimir eamper<> 

Pr 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO; 

!Darei COelho 
P~B. _ 

2.Pedro Novais 
PPR 

3José Lourenço 
PSDB. . 
. 4.Djepa! Gonçalves 
_PP 

5.0deimo Leão 
PDT 

6.Liberato c:.boCio 
Pr. 

7.Chico V;gilante 

· De acordo com a Resolução n• !, de-1989-CN, fica estabe-
lecido o segnlnte calendário para a tmmitaçao da_ matéria: . 

Dia 30'11/94- designaçãO da comissãO mista; 

Dia 01/12194- instalação da Comissão mista; 
Até 01/12194- prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista erilitir o parecer sObre a admissibilidade; 

Até I0/12194- prazo finai da comissão mista; 
-Até 25/12194- pnzo uo COngresso NacionaL 

. o SR. !'RESIDENTE (Chagas Rodrignes) ~ O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n• 728, de 
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25 de novembro de 1994. que dispõe soble o valor 4o salário mí
Dimo, altera disposições das Leis n' 8.212 e n" 8.213, ambas de 24 
de julho de 1991 e dá ootras provido!ncias. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos ter
mos dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n' 1/89-CN, fica ase 
sim constituída a Comissão mista incumbida de emiili parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

!.Gilberto Miianda 
2.Ronan Tito 

3.Carlos Pattocfnio 

4.Moisés Abxão 

S.Teotônio Vilela Filho 

6.Francisco Rollemberg 

7 .Ney Maranhão 

Titulares 

l.ReiDbold Stephanes 

2.Alberto Goldman 

3.Amaldo Fada de sã 

4.Antônio Faleiros 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB. 

!.Onofre Qllinan 
· 2.Ruy Bacelar 

PFL 
_ 3Dario P~teir.t. 

PPR 
4.Esperidião Amin 

PSDB. 
S.Diroeu Carneiro 

PMN 
6. 

PRN • 
7.Aureo Mello 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO .. 

!.Tourinho Danta> 
PMDB. 

2Zaire Rezende 
PPR -

3Jarvis Gaidzinski 
PSDB. • 

4.Wilsou Moceira 
pP 

5Salatiel Carvalho 5Jofran Frejat 
PDT 

6.Amaucy Miiller 6.Carlos Alberto Campista 
PRN 

?José Carlos Vasconcellos ?.Paulo Octávio 

De aconlo com a Resqlução n'1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 3Qill/94- designação da comissão mista; 

Dia O 1112194- instalação da comissão mista; 

Até 01112194- prazo para recebimento de emendas. Prazo 
para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 

Até 10/12194- prazo fmal da comissão mista; 
Até 25/12194-prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provi56riíl n°-729~ 
de 25 de novembro de 1994, que dá nova t'Cdação a dispositivos 
das Leis n"s 8.849, de 28 de janeiro ae 1994, e 8.541, de 23 de 
dezembro de 1992>, que alteram a legislação do Imposto sobre à 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza, e dá outras provi
dências. 

De acordo com as indicações das Lidera:D.ças~ e nos ter
mos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Reso]lJ._ção n° 1/89-CN, fica as
sim constituída a comissão mista inCUmbida de emitir pãrecCr so-
bre a matéria: -

Titulares 

l.Ronan Tito 
2.Gilberto Miianda 

3.Hugo Napoleão 

4.Esperidião Amin 

S.José Richa 

6.Magno Bacelar 

7 .Racbid Saldanha Derzi 

Titulares 

l.Gilson Machado 

2Luís Roberto PQnte 

3.Ftancisco Doruellles 

. 4-M=os Formiga 

5 Luiz Carlos F_auly 

. 6.Fex'nando Lopes 

7 .Valdemar Costa Neto 

SENA.DORES-

Suplentes 
PMDR 

l.CoutinhoJOige 
2.0nofre Quinan 

PFL 
3JoãoRocba 

PPJ.~ 
4Jarbas Passarinho 

PSDB. 
· 5.Teotônio Vilela Filho 

PDT. 
6DaiC)' Ribeiro 

·PP 
7 João França 

DEPIJTADOS 

BLOCO. 
Suplentes 

l.Enldo Tinoco 
PMDB. 

2José Belato 
PPR 

3José Maria Eymael 
PSDB - . 

4José Aníbal 
PP 

· s.Carlos Canmrça 
PDT . 

6.Élio Dalla-Vecchia 
PL 

7 Jones Santos Neves 

De acordo com a Resolução a' I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da maléi:ia.: 

Dia 3QIIl/94- designação da comissão mista; 

Dià 01/12194- mstalaçio da comissão mista; 

Até 01112194- prazo para recebiroento de emendas. Prazo 
para a cOmissão mista emitir o ~sobre a admissibilidade; 

Até 10/12194- prazo fmal da comissão mista; 

Até 25/12194- prazo no cimgresso nacional _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória o' 730, de 
25 de novembro de 1994, que altera o art. 60 da Lei n' 8.694, de 
12 de agosto de 1993, que dispõe sobre as Diretrizes para a Elabo
ração e Execução da Lei Orçamentária Anual de 1994 e dá outras 
provido!ncias. 

De acordo com aS indicações das Lideranças, e nos ter
mos dos §§ 4° e 5° do art. 2° ela Resolução D 0 1/89-CN, fica as
sim constituída a comissão mista incumbida de emitir pareCer so-
bre a matéria: --

Titulares 

1.Ronan Tito 
2.Alfredo Campos 

3.A.i:rton Oliveira 

4.Lucldio.PQ!tella 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB. 
_1 José Fogaça 

2.Aluízio Bezerra 
PFL. 

3.Dario Pereira 
PPR 

4.Affonso Camargo 
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PSDB. __ _ 
S.Teorllnio VIlela Filho S.Reginaldo Duarte _ 

PTB. 
6JonasPlnheiro 6.ValmirCampelo 

PT 
7.Eduanlo Suplicy 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplenres 
BLOCO. 

!.Osvaldo Coelho _!.Efraim Moraes 
PMDB 

2João Almeida 2João Thomé Mesú:kbo 
PPR . 

3.Maria Valadão 3Luciano De Castro 
PSDB. 

4José Anibal 4João Faustino 

5Luiz Carlos Hauly S.Vadão Gomes 
PDT 

6Luiz S8Iomão 6.Beth Azize 
PSB. 

7 .Miguel Azraes 7 Luiz Piaul!y!ino 

De aootdo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a IIamitação da matéria: -

Dia 3QIU/94- designação da oomissão mista; 
Dia 01/12194- instalação da comissão iniSia; 

Até 01112194- Pf.lZO para recebimento de emendas. PrazO 
para a comissão mista emitir o parecêr sOOre a admisSibilidade; 

Até 10/12194-prazofmaldacomlssãomista; · 

Até 25/12/94- Prazo no Congresso NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Pro'ris6ria n• 731, de 
25 de novembro de 1994, que <lispõe sobre o Plano Real, o Siste
ma Monetário Nacional. estabelece as regras e condições de emis
são do Real e os critérios paia conversão das obrlgações para o 
Real, e dá outras providências. 

De aOOido com as indicações das Li.dmmças. e nos tennos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim cons
tituída a comissão mista incwnbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

1.R<>4'D T'rto 
2Josó Fogaça 

3.0dacir Soares 

4.Epitácio Cafeteila 

SJoaquirn Beato 

6.FiaDCisco Rollembelg 

7 .Ney Maranhão 

Titulares 

SENADORES 

Suplenres 
PMDB. 

1.Amir Lando 
2.Alfiedo Campos 

PFL 
3Júlio Campos 

PPR 
4.AffonsoCamaq;o 

PSDB. 
S.Regínaldo Duarte 

PMN 
6, 

PRN 
7 .ÁJJrecJ Mello 

DEPUTADOS 

Suplenres 

BLOCO. 
1.Ney Lopes l.MauiÍcio Calixto 

PMDB. 
2.Luis RobOrto Ponte 2.Ro0er!o Rollemberg 

PPR 
3.Fnincisco Dotnelles · 3JoSé Lourenço 

PSDB. 
- 4José Al:rio -- 4JoséAniba! 

PP 
- S.Raul Belém S.Benedito Dollliilgos -

PDT - -
6Luiz Salomão 6Miro Teixeiia · 

PCdoB. _ 
7 .Haroldo Lima 7 .A! do Rebelo 

De aootdo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte ealendário para a tramítição da- matéria: -

Dia 3QIH/94- designação da c&mlSsão mista; 
Dia 01112/94-inslalaçãoda comissão mista; 

Até 01112194- prazo para recebimento de emendas. Pxazo 
para a comissão mista emitir o parecer sObre a admissibilidade~ 

. Até 10/12194-pfaz.ofmaidaCOlllissãomista;-

Até 25/12194- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Sobre~ mesa, 
requerimento que sex;í lido pelo Sr. 1 • Secretãrio. 

,ÉJido_e aprovado :o seguinte 

REQUERIMENTO N" 910, DE 1994 

- -~equeiro, nos termos do art. 13, § 1° do Regimento Inter
nO do Senado Federal, seja considerada como licença autoriza
da a minha ausência dos trabalhos da Casa nos dias ! 0

, 3. 4, 9, 
10. 21, 24, 25, 28 e 29 do cori:ente, em que' estiVe -desempe
nhando atividades político-partidáriis no meu Estado, M3.to 
Gtos8o do sw. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994. - Senador Ra· 
chid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa projeto que será lido pelo Sr~ 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DELEIDO SENADO N"SS,DE 1994 

Altera o art. 39 da Lei u0 8.078, de 11 de setem
bro de 1990, que "Dispõe sobre a proteção do consu
~dor e~ outms providências". 

:. O COngresso Nacional decreta: __ 
Art. 1 • O art. 39 da Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 

19~; paSsa a vigOrar_ acresc;do do seguinte § 2°, renumerando-se 
o afual par.igrafo únieo para § 1 • 

"Art.39ou-••-•-••--.... •-·---·-------
§ !•. _____ , _____ .. ________ , ____ .. ,_ 

§ 2° Considera-se pronto pagamento o -que é efe
tuado em moeda COIIe.Dte nadonal ou mediante ~h~e, 
cuja aceitação é obrigatória. ressalvadas as hipóteses a 
seguir enumeradas, além de outras determinadas em lei, 
que ensejarão sua recusa: 

I - a não-apresentação de documento ~e identi
dade do emitente ou a diveJ;"gência entre a assinatura 
constante do doctimento de identidade e a aposta no 

OS 10377194-SF o• 150-16112194 -(con-eçiio!Ray)l"PAGINADA -NOME DO FORMATADOR ED!TH 
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cheque; 
II - a :inscrição do emitente no Cadastro d,e Emi

tentes de Cheques sem Fundos." 

Art.. 2° Esta lei entra em vigor na data_ de sua publicação. 
Art.. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa 
cau~ a lirirites quantitativOs; 

n - recUsar atendimento àS -demandas dos consumidores, na 
exata medida de suas disporiibilidades de estoque, e, ailida.. de 
conformidade com os usos e costu.tnes; 

III- enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação pté
via, qualquer produto, ou f~r_qualquer serviço; 

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumi
Desde o seu surgimento, o cheque tem uma importante fun- dor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição 

ção econômica. que consiste na substiruição da moeda nas transa- social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços: 
ções, facilitando as trocas e pennit.indo o ímancianiento da econo- V - exigir do c-onsumidor vantagem manifestamente ex-
mia nacion3l pelas instituições fmanceiras, que nela aplicam oS re- cessiva; 
cursos depositados em suas contas correntes. VI - executar ~iç_os ~-m a prévia elaboração de orça-

Tem funcionado-como uma. "quase-moeda", uma moeda es- menta ~ autorização expressa do consúmidor, ressalvadas- as de-
critural. como verdadeiro meio de pagamento. correntes de práticas altteriores entre as partes; -

Ocorte que sua aceitação no contêrcio~ que não é obriga- vn- repassar informação-depreciativa referente a ato prati-
t6rio~ tem consistido em fator de discriminação social~ absurdo cado pelo consumidor no exercí_cio de seus direitos; 
que se tem verificado em inúmeras ocasiões, quando em função VIII- colocar, no mercado de consumo, qualquer produto 
da "aparência" do emitente, exige-se o pagamento em moedi cor- ou serviçO em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos 
rente. oficiais competentes ou. se Normas específicas não existirem, pela 

Tal exigência é descabida, poís não se justifica. em qual= - -AssociaÇão Brasileira de Normas Técnicas qu outra entidade cre
quer economia atual, portar volume sigriifiCativO ein espécie; O - denciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Norma.Iiia.Ção e 
que acaneta., além da desvalorização decouentc na_ inflação, incor- Qualidade Industrial- CONMETRO: 
rer em alto risco de furto. 

A Lei n• 8.884, de 11 de junho de 1994. revogou a Lei n• 
8.002, de 11 de setembro de 1990. cjue iru JOltaVa a multa aq.lele 
que se recusasse a vender mercadoria- direta~ente a quel:n se ilis
pusesse a adquiri-la, mediante pronto pagamento, através de moe
da nacional ou cheque, conforme o disposto no inciso I -e n6 § zo 
do art. 1 • daquele texto legal. 

A Lei n• 8.884194 inseriu, enlretanto, no rol de prãticas ~bu· 
sivas vedadas ao forilecedor âe produtos_ ou _serviços, constantes 
no art. 39 <la Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990, "recusar a 
venda de bens ou a prestação de serviçoS, dire~e a quem,s~ 
disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados 
os caso_s de intenpediação regulados em leis especiais" (grifo nos
so)? sujeitando os infratores a aplicação das penalidades adminís-
IIativas previstas no art. 10 do Decreto n• 861, de 9 de julho de 
1993. 

Não hã, entretanto, no C6digo de Defesa do ConSumidor, a 
.defmição de 11pronlo pagamento." o que desobriga os fci:necedores 
em relação à aceitação de che(}ues C:omo pagamento pelos produ
tos fomeddos ou seiViços prestados. 

Desta fomia, toma-se necessâria a alteração proposta 
neste projeto? visando tanto a valorizar o cheque como meio de 
pagamento substituto _da m~c;la_, quanto a evitar a inoportuna 
discriminação que se tem verificado em relação a se_u ~~~dor, 
motivo pelo qual esperamos pela aprovação da presente propo
sição. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de_l994.=Sepador Júlio 
Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.078, DE 11 DE SETEMBRO !)E 1990 

Dispõe sobre a proteção dO coti&um.idor e dá 
outras. Providências. 

SEÇÃOIV 
Das Práticas Abusivas 

Art. 39. É vedado aoJomecedoide produtos ou serviços: 
I- condicionar o fomecimento_de produ!cJ_?U~_de serviço ao 

o "As Normas Técnicas consensuais ou voluntá
rias são~ pOr sua natureza e origem. de cumprimento 
facultativo" (Sumula 2, de 19-4-93, DOU de 26-4-
J993,do Departamento de Proteção e Defesa do Con· 
sumidor). 

IX - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua 
obrigação ou deixar a fixação de ~u termo iniCial a seu exclusivo 
critério; --

X- (Vetado.) 

-·o Redação do texto vetado: ''praticar outras con
du~-!l,busivas~'. 

Parágrafo único. Os-seiViços prestadOs é OS produtos reMe
tidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no Inciso 
ID. equiparam-se ãs amostras grátis, inexisfirido Obrigação de pa-
gamento. --

(À Comissão de Assuntos_Econômicos- EJ~i.::i$ão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O projeto lido 
será publicado e remetido _ã comissão ça.mpetente. -

Há oradores inscritos. -
- Concedo_ a 'palavra ao primeiro orador inscritO:' senador 

Lourival Baptista. · 
O SR. LOURIV AL BAPI'IST A ()'FL-SE. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem ll'Visãó do orador.)- Sr. Presidente, Sn e 
Srs. Senidores, no mêS passado, em Paris. realizou-se um dos mais 
importantes eventOs relacionados com o combate ao tabagismo 
neste últimos anos. 

Cerca de: 1.500 Cientisias, de J:PaÍS de 50 países, reuniram-se 
em Paris pãra a 9• Conferência de Fumo e Saúde. da qual também 
participaram miiristros de Saúde de várias parteS do mUndo e rep
tesentantes da Organização Mundial de Saúde, Banco Mundial e 
outras ipstitriiÇões interessadãs no assõ.Dt.O. --- -

Du:taDle essa reunião, vários trabalhos foram apresentados 
para comprovar a crescente preocupação das autoridades e da c:o
munidade científica com relaçãp aos males e prejuízos provocados 
pelo hábito de fumar. -
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Dois médicos ingleses apresentaram um relatório de acom- -D1eu pronunciamento. Estou nessa batalha há ã.n.os e, quandO fiz O 
panhamento feito por 30 Dill médicos na lnglatena, durante 40 meu primeiro discurso contra o tabagismo, fiz referência aõ se
anos, em um gropo de pessoas fumantes e não fumantes para iden- gulnte "episódio: certa feita~ tOmei um avião em Aracaju, desc1: eni 
tificai- aS conseqüências do tabagismo. Salvador e encontrei-_me coni um colega de infância que não via 

Sr. Presidente, são realmente preocupante as conclusões a há29anos.Havíamossidocolegasdecolégio-eleseguiu Direito 
que chegaram os- pesquisadores nessa investigação, -que reSuhou e·eu-segui Medicina. Nos abraçamos e, lá pelas tantas, ele medis
noseguirrte_veredito: _ _- sC_qye-·1.iJ:ll cõlega n~so ~ in(.ãnc_ia do in~to-__ na Babia estava 

''Para os· fumantes que morreram entre 35 e 65 anos houve nlOrrendo ri.o Rio de-Janeiro. Eu tainbém -não o via há 29 anos. 
uma perda de 22 anos de vida", se comparados a'!s não fumantes Vim para Brasília e_, na outra sen1ana., fui aO Rio. Ele morava. na 
da mesma amostragem.- - · -Avenida A.ti~tica.. apartamento 304, c@ i o. Eu me anunCiei. 

A partir desses dados, e analisando as tendências do consu- Não disse que era Senador, disse que era um antigo colega do 
mo de prodittos do fumo no âmbito mundial, um estudo patrocina- Colégio Antônio Vieici, ~ Babia. M~daram-me subir. _Foi 
do pela American Cancer Society, peta Organ.izaçãO Muildial de quandO conheci a senhora dele e os filhos, que me levaram ao 
Saúde e pelo Imperial Canc;er Research Fuod estimou-se que quarto. Quando entrei. eu o vi encostado na parede,_chei~ de 
hoje morrem no mundo três milhõe_s de pessoas em conseqüênciã. trav~sseiros e quase ~m respirar. O filho perguntou-lhe se _sa
do cigarro e no ano 2020 essa cifra cieSCerá a dez milh&S-, O que . biã. quem eu erã e depois d~U:_ __ o meu Ilome. Ele _com~çou a cho
será uma vexdade.ira catástrofe. rar e nós nOs-ãbraçamos. Então, com acenos. ele pediu um blo-

Por causa dessas evidências e esb.ldos feitos por seus pró- __ coe~ quando trouXeram._ele escreveu: ''Lourival, quero veneno 
prios proflssionais---; o Banco Mundial não mais fmanciará. projetes --ou reVõlvel-11

• - _ - _ --

nem investimentos para a culwra e i.ndustrialização do fumo;-como O meu- primeiio disCursO aqul_nestã-Ca-sa f<_:~j 59bre iSsO:-
fazia antes. - Tem_pos depois, fiZ outrõ pi-oiiunciainent6_ em qü_iCoD.tava õ_U-

Foi conclusão divulgada nessa reunião que o cigarro é o trõ epiSódio: Um dia, estava Cu ein Nova IÕrque~- num daqueleS 
único prOduto no mundo que tem um custo-beneficio negativo? reStã:litiriies da sa Aveoiéiã:, --quandO- paSsoU---uma personali~ade 
para qualquer comunidade. Um estudo de econometria, fe1t0-rios- muitO cónhecída de todo-D.OS-aqui .Dõ "i3I3.Sil. Viu·me dentro -do 
Estados Unidos, mostrou que, para cada maço de cigarro comer- testaurante, que tinha parede's de vidro, entrou, virou-se para 
cializado, a sociedade perde 2 dólares em termos de custo com mim e perguntou-me se eu estava perdido. Eu__ disse que não, 
saúde, e aquele país gasta cerca de so· bilhõeS de clólares pOr ano que estaVa ali _porqUe era_ o Banco dO Brasil, onde podíamOs fa
em custos diretamente relacionados com os males do fumo, o que zer troca de moeda - eles viam o nosso saldo no Brasil e nos 
representa 7% do custo total do orçamento de saúde nos Estados pagavam em dólar. Esse homem terminava um ~iga.rro e acen
Unidos. dia oUtro. Eu diSSe:__ "Minístro, largue iS$0, não _fiune". _De ta.I:!,to 

Este meu pronunciamento, Sr. -Presidente, está baseado eu falar, ele se enjoou e disse: "Senador, por que o senhor insis
em um artigO publicado em O Estado de S. Paulo, edição de te n~ssa·cam.pãnha?" Contei o caS~ 4_o meu colega de infânc!a. _ 
1 O de novembro de 1994, intitulado "Fumo, Saúde e o_ Banco Quãl}do, terpllnel, disse ~ ele que muitas pessoas se suicidavam 
Mundial", de autoria de Ronaldo Lara.t;~.je_ira,. pesquiSado do por causa do tabagismo. Ele, então, _me disse que seu pai havia 
CNPq, doutor em Psiquiatria e pertencente_ aOS quadros da Es. se -Suicíãado pOr esse motiVo.-Funiavã três, _qUatro maços-de ciR 
oola PauliSta de Medicina. O autor desse artigo a que me refiio, garres por dia. Um dia; o seu irmão, Jorge, falou para o pai que 
e que peço seja transcrito no meu pronunciaiD.eilto. apela ao deixasse de_fumar. Dias depois, senador, ele deu uln _tiro no oo-
próximo CoD.gfesso Naciõ:tlal-e iO Govemo do pióximo Preisi- raÇão: - --- . -
dente, Fernando Henrique Cardoso, que tomem uma posição Então, eu insiSto Dessa ~a. E- o "Sei:ilior Vê a plaCa que 
fume com relação à saúde da população, em detrimento do "di- está ati: "É proibido fumarnes-te-recintó". Eu consegui a assiná.tUra 
nheiro fácil da arrecadação de impostos do cigario e aos lucros de 72 senadores para que não se funiasSe neste recintõ: InfelÍz
das indústriaS do fumo." mentCy não sei se alguém ainda fuma. De 81 senadores, 72 assina-

O Sr. Jacques Silva - Senador Lourival Baptista, concede- rani pan! rião se-fii!nar aquL . - - -
me V.Exaumaparte? • • - - Os fumantes passivos-- que- somos nós, que não fuman:i.os-

0 SR. LO"lJRIV AL BAPI'IST A -Com mnito prazer. estamos sujeitos aos males do tabagismo. E- faÇo votos pa:ni_-_ qUe 
O Sr. Jacques Silva- Nobre Senador, tenho assistido Dão sei--fume mais aquj neste recinto, porque; indep(mdentemente 

constantemente aqui -nesta Casa aos seus pronunciamentos. desses males, há um que é (ipiof deles: a perdã da visão para 
Quero louvar a persistência -com que V. Ex• combate_ OJISO do ªqueles homens que COitleÇ3Dl a fumarmuiio cedo, e, nas mulhe
fumo. Eu não sou fumante, nunca fumei. Por isso mesmo,_.,;maiS- =-reg: o ã:i;>ai&irílento delugas-precoces. _ ___,_ -- - -----
uma razão para louvar a atitude de V. Ex11

• E lamentar, nobre Realmente, Sr. Presidente, o Governo e a sOCiedade gastani-
Senador, que V. Ex• não esteja aqui a partir do ano que vem, muito mais com previdência, saúde e outtas perdas econômicas, 
porque tenho certeza de que, se V. Ex a tivesse sidO reeleito, enl-decorrênciado tabagismo, do que arrecadam com os impostos' 
continu3ria, sem dúvida nenhuma, sua batalha contra o fumo; e provenientes do fumo. 

-cert31nente alcançaria bons resultados. Aliás, Já está alcança:D-- - Fãço mais este prOnunCfamento crn:itrã o tabâgíSID.o, Si. Pte~ 
do. Nos Estados Unidos, .par exemplo, há uma restrição muito sidente, reiterando que a minha luta não é contra __ o fumaD.te, mas-. 
grande quanto ao us_o do cigarro. Aqui no Biasil, começamos a sim, em beneficio daS pessoas~ da pOpUlaÇão. A D:iinb.a luta ê con-
sentir essa consclênci.i contra oS -:ii:iales que o fumo causa. Lou- - tra o fumo, que nenhum beneficio traz ao País. -
vo, portant~. o trabalho incansável de '[· ~· no comba';C ao ·solicito,_Sr; Presidente, a transcrição da nota do jornal O 
fumo e lastJ.m.O que o Estado de v. Ex SeJa um_ dos maJ.ores Estãdo de s:Paldo 
produtores de fumo. Que V. Ex• vença essa luta, é o que espe- . · ~:-__-- _ _ . _ .. 
ro. Muito obrigado. Era o que f.Íl:l]la_ a w;,c.cr, Sr. Pres1dente. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Muito grato a V. Ex', 
eminente Senador, pelo seu aparte que muito vem enriquecer _o 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. WU
RJVALBAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO' 
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N q1 
ronw~·q dl• do consumo n('sses cigarro. Para os fumantes que nwr-

ouluiHoi p·rTa países. rernm entre 35 e 65 anos houre em 
li!' t.'r,oo ri•·u.- l':m dos fato!'!'~ que média uma prrda de 22 anos de\ i· 

ü.o';~' d(·' ruais dr :;o contribuiram para ela. Mesmo o:-;'f\llnnntes (JIIe llWI'Te-
lf.c .... •..: jtO rt;Uitirihn ,(:_ut muitos gO\'emos dem,o- ram após os 65 anos tamh€-m ~r-
~~~-l,.n~dH l'nnf<•J:t'ndn . rarem a :aceitar o fato deram vários.: anos-de \icta quando 
dL ~-.ui~Ú' t• J')~t:liiiL1• 1·•1). de que ~ consumo de comparados ·Com os não fumf\ntes. 
<.l.· :j! t,·:t-rJ:r sl:1il<~·- .:111:11 !~s cigarros eSta\'a produ- Usando esses (ladoS e analisando. as 
ibd; nlllliifn&l:ll\''lh:-U~~ zindo doenças e ma- tendê11cias do ronsumo mundial do 
p, -~·~..:{h,ll!:\iR _da s:úlu!'P tando parte substan~ ci~-tamts, um ~sttido patrocinado Pc· 

'I'·"'· lli'loj;'lrj<l\1\'r:lf ::1 , 0 cigaiTO é 0 cial da sua !J<lpulaçãó é la American Cam;er Bodety, pela 
-,l.i''" :hilh\,:."f. umil'lí- · , I o tempo que'"'"' para OMS e pelo Imperial Cancer Re-
l'i".:' \ln <'IJ~;ü:r~n: if\ln~, . Un CQ {}\IC O USO do cigarro search Fund mostrou que, lf.e: hoje 
di:- :··1\t<'ll{.:,ite <J~·!nl· ' produto que produzaronseqüências morrem por ano no mundo 3 ml-
vur:~ hllfl~,- llll'{t,_< (~~lU· .fem Um CU5f0• em termos de sa(Jde. lhões de peS.'i08S, no at\0 2020 3 tf!O· 

,,·;uol :L'-'.·•úc·i:\dos-~'~t>~;s ~ b fi i 1'\e::;,.'ie sentido, a confe." dência seria morrerem mais dt' lO 
p~·:-:1 !,·:inll:ti~ ':(Ui·OS ll,li· ene 

1
( 0 1'ê11ci0 f'ffi Paris foi: um milhões de pC'ssoas. 

ii i'" tis d 'n "S•n t1 de negatiVO marco sem preceden- Curvando-se a essas <'\idêndas e 
(ti-l:~rH;It._Noi-uf'ga.~ué- tes na hlstória

1
da .luta a outra.c:; produzida.-. por seus pró--

rioiL f:l '.\, ~lal:ísia/l'ai- contra o fu"'o. Dois prios prolis.•ionais, o Banco Mun-
l'nlld;a l . 1·t"'m càmo repl'!'sentnntes médicos ingleses,' R. DoU e! R Peto, dia! também mudou dramatica
clil• l1f!!nnizaçAo Mundial da Saúde apresentaram o segulmentj> de um mente sua posição em relação ao ct
N!~!$1·, dp llanro Mundial e de ou- grupo de 30 mil médicos \ingleses garro. Até recentemente, o banco 
t 111-~ \n~tftni~úes 1ntemacionals. em termos ~e mortalidade dos fu- ainda financiava culturas de fumo 
· F:,;,;\ rxpans_ão do interesse dos mant<s quando comparado a não em várias partes do mundo. Nesta 
~l''·(nH•s e' das inst·jtuiç:Õf's intRma- fumantes, 40 anos após a primeira conferiincia, o dr. Howard Barnum, 
~·lc11:~d~ o<·cn..-ru de-.,fonna gnulativa rntre\ista SÓ com esse periodo de senior cconomist, mostrou que o 
''"' ··\it•ilml• drz 'ml'>.s, quando ficou tel"po prolongado é que foi !J<lSSivel Branco Mundial não mais financia 
l~npt·"'~kC'I pa.m'os· gm·crnos derno- tdmp.arar ern maiores detalhes o esse tipo de cultura. Considera o ci-
,jrú~·i(·.\1~ dbs países desN1~·~,~vido~ qu~ afont.et"(' em t.ennos de mortali· garro o único produto do mundo 
tgw,J<t.r a.s. €'\'idf.rwi:L"' rdndonnda..r;; à d;ule, Os restrltados foram extrema- que tem wn custo-beneficio negati· 
Jl~l,lf1:};,i.Jud{'_,c no u~o dr cigarro. mt1ote ·preorupantes, mostrando \'O para qualquer comunidade. Es· 

ga..<qam por ar·J cerca de us~ 50 hi· 
lhões em sa(1de com custos dir'('toA 
re1acinnados c.'m.o cigam,, Isso ro~ 
presenta 7~~ do .:;usto total do orça· 
mentAl com l'laúc!e nos ELIA O Ban· 
co Mundial mostm lambém duci•.'S 
de que me<lldas de controle do USÜ C1 
de cigarros são bastante ef•tiyas en\ 1;;', 
tenn~s de saúde de uma popula~ã<}. ~ 
tendo um custo-beneliclq maior até O 
do que prevenção de sammpo oti 8 
rã~cer do colo uterino. . 8 

Os poucos delegados brasileiros z 
presentes a essa conferência· flra~. ~ 
ram bastante empolgados com as ~ 
diferentes medidas adotadas pelos ~ 
paises desenvolvidos no controle dô' z 
uso de cigarro. H~uve também um O 
consenso de que no Brasil estamos 0 

. apenas engatlnhando nessa área. O 
1 

s;i 
próximo CongieS~~Q Nacional e o gO: r
vemo FliC pred.Wn inosímr desM'. 
o lnlclo se estão preplirados panl 
uma mudança radical de atltudé· 
em relação ao ftuno, ou se, apeoar 
de democraticamente eleitos, contt-: 
nuarão a colocar a saúde da nossa; 
população num plano "'leelndãrio 
em relação ao dinheiro fácil da arre
cadação de impostos do élgarro ê 
aos lucros da Indústria do fumo. 

,\Jtla~·Úll.~nt.<•.: a. C.>~1S ,~'f.J~lside!'a o qu~,a môrtalidade dos fumantes fol tudo econométrico nos EUA rno's· • RtHJalrlo l.uanjW.. Ph.D. an Pllfuhlri• 
~·~··.t~~.·r~u::( t:l~· 1:i~:ú~1~~ :i" i1iq~ cp_~dc- r~Uito maior·uo que era sab~du. Me· trou que. para cada maço de cigar· ~la l'rd.-rmlf,efe 4e IA~ r P'f*i''N· ~ 

~ 11/,,!\ •j',ll'·:l,); "j)fp~~~sdt~~~·r~_nlh1clo.•Lso· tncl~ ·dns fvmant.es regulares mor- • ros vrnclic.lo s~ Reram US$ 2 em ti· r· d~r do f'J\'P9, no lh~nro de r.~J. 
~·~~:.n:~~·:· .: f ·Pili'n\(·u!t". ·;•-f•~··tll rl':t qlll'<lh tt•lt' p11~ !<'atiS:L~ r<'Jadouadas com o mos de <'U~to eom saúde. Os Et'A quiaLria J. &rola Paulilfll 4e M~kin• 
I "·,'_I .... -.,.,, .. -~-- . 
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A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra 

para uma comunicação urgente. -

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) -Tem a pala
vra a Senadom Júnia Marise, na fonna regimental. 

A SRA. JÚNlA MARISE (PDT-MG- Para uma comUnica
ção. Sem revisão da ora doia.) -Sr. Presidente, SI's e Srs. Senado
res, o Norte de Minas Ger.üs estA de luto. Dia 21 do corrente mês 
de novembro, segunda~ feira da semana passada, faleceu Feliciano 
de Oliveira, Prefeito do Município de FranciSco Sá. Autêntico li~ 
der regional, seu sepultamento foi acompanhado por diversos pre
feitos de municípios vizinhos e pela gente simples de Slla cidade, 
gente que jamais lhe negou o voto e fez questão de comparecer, 
em multidão, à sua despedida. 

Não era para menos: o povo dizia ali adeus a um homem 
que, por 47 anos, dominou a política local, tendo sido, por isso 
mesmo, chamado 11Um dos últimos coronéis do Norte de Minas" 
pelo -diário Jornal de Francisco Sá. FelicianO de Oliveirã- ent:rõu 
para a política em 1947, concon:endo à prefeíturn de sua cidade. 
Elegeu-se e, desde então, viDha sendo a principal figura da põlítica 
local. Tanto é asSii:n que, nas eleições para a prefeitUra de sua cidã
de, sempre foi invencível; quandc não se candidatw pessoalmen
te, seus aliados políticos suceder.un-se na prefeituia, Sem dar Chaii-
ce às oposições.. Txata-se, sem sombra de dúvida. de uma demons .. 
tração de sua competência politica e ãdminiStrativa~-reCOnhecida 
por seus concidadãos, que o reconduziram â Prefeitura de Francis
co sa em quatro eleições, nesses 47 anos de Vida políti~ além de 
um mandato de vice-prefeito. 

O alcance e o brilho da c:aJ.l'cira de Feliciano-de Oliveira, 
contudo, não se limitaram ·ao âmbito lOcai ou regionaL Pelo con~ 
tr.írio, Minas Gerais pôde contar com sua colaboração em três 
mandatos como Deputado Estadual e com sua atuação como Se
cretArio de Estado da Agricultura e Abastecimento durante a admi
nistração de Israel Pinheiro. Feliciano teve, ainda, a: opor!Ünidade 
de servir no campo da Justiça Federal, primeiro como juiz -dOTii' 
bunal Regional do Trabalho, na qualidade de represeutante dos 
empregados, e, em seguida, como Minislro do Tribunal Superior 
do Trabalho. Sua importância como arúculadór politioo regional 
era reconhecida por todas as lideranças políticas mineiras ~ ·nacio-
nais, e ele sempre foi respeitado pelos seus opositores. -

Muito deve o Norte de_ Minas a FeliCiano e à sua atuação 
em defesa da agricultura. Em sua longa vida de politico e adminis~ 
trador, Feliciano fundou e dirigiu o Sindicato RUral e diversas coo
perativas de produtores da ~gião; fõi Diretor e Vice-Presideitte da 
Federação da Agricultura de Minas Gerais - F AEMG; !1ll Assem
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi Presidente da Co
missão Técnica de Agricultura e PecuárÍa; foi ainda Ifuetor da 
CODEV ALE e da BEMGE-Segtifadorn: Sua preocUpação princi
pal foi sempre a agricultura e seus- problemãs. mantendo sempre 
um cuidado especial com as questões próprias: do agricultor" de sua 
região~ . . 

- Por isso tudo, em soli~edade ao Ng1-tç de Minas e à famí
lia de Feliciano de Oliveira, desejo deixar registrado aqui meu pe
sar pela grande peida sofiida pelos seus e pela região. 

Em o que tinha a dizer. 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Concedo"a 
palavra ao nobre Senador Mán:io Lacetda. ~ 

O SR. MÁRCIP LACEROA (PMDB-MT. Pronuncia o 
seguirite discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. S:n e 
SIS. Senadores, deixo nos próximos dias o Senãclc> FeOOial paf.t as
sumir o honroso cargo de ViCe-Goveiliador do·Estado do -MaiO 
Grosso. 

Vivi nesta Casa alguns dos uielbores anos da minha yida, 
não_ apenas no âmbito da política, mas também nO convíVIO sOcial 
com figuras ilustres da politica brasileira, com representantes de 
todo o País, o que·me deu oportunidade de alargar os meus bori7 
zóri.tes e o meu-cimhecimento da realidade brasileira. 

- TiVe também uma convivência muito boa com-os funcioná~ 
Iiós_ co•teliteS ~ v.m.a;s-asseSs~ e cõm 9_ quadrO "runcional 
do Senado. 

Da mesma forma, quero regis_tJ:ar neste momento o apoio 
que -sempre tive de toda a infra-estrutura da. Casa, da Giáfica, do 
PRODASEN, eufun, de todos os meios que nos permitltam eJietci
tir iim. nlilndato pelo nienos razoáveL 

_ _ _ Mas o fundament~ é qt!e_tive ~ QPOrtU_Iji_dade c;le viV~ mo.:_ 
mentos históricos. de participar da- elaboraÇão -da nova Constirui~ 
ção; -de contribuir; em momentos de! grandes crises, de -~des 
tensões, parã ·encontrai- um cariiinho para ã COiisoií&çãO demOcn\:; 
tica do nOSsO País. - - --

Eu gostaria de deixar aqui um abraÇo fraternal a todos l!@e~ 
Ies com quem conviVi e que--aiD.da Vei-ei [>oiDiiis--alguns dias. _ 

Evidentemente, essa convivência vai continuar, porque nOO 
considero este pronunciamento umadespedida. Na minha full\'ÕO 
de Vice-Govemador; éstarei Senlpre i::testa tru.a. eSpecialmente em- -
se tratando de uma eleição onde tivemos uma experiªncia extre
mamente interessante: conseguimos estabelecer uma aliança Com 
dez partidos políticos, o que nos propiciOU uma expressiva Vitória, 
o segundo maior resultado do País. Conseguimos 71% dós v.otos 
válidos Cio-Estado. ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ 

Essa vitória, -Sem nenliUma chlvida, iwnenti"ã iiOssã. respon
sabilidade. tanto pela sua expressividade quanto pela problemática 
de Mato Grosso. gu~ _vem ~cendo em perceJ;ttuais até maiores
do-que a- média f!conômica e populacional do País. -

Eu· não gostaria de me ausentar do Senado sem deixaru:mtl 
proposta-ao novo Govetno- da RepúbliCa, a--Ser empossado ilo dia 
1° de janeiro. e ao Presidente Fernando Henri~e, que tem uma 
trajetória: polítiCa de-Iesistência. e uma gmoo~ v1V&.cia_nesSa áre.ã 
que vou abordar. especialmente em relação à questão da integra
ção latino-americana. 

~-~,--Quero deixar, no Senado Federal, como proposta, alguns 
cousiderações sobre uma política de integração.~~ 

Discípulo digno d3. tradicional e~la mineha de políticos, A sr- Júoia Marise _v. Exame permite -um aparte, nobre 
que já deu ao Biasil figuras da estatura de :Milton Campos, Israel Senador MárCio Lacerda? · - · 
Pinheiro, José Maria Alkmin. Juscelino Kubitschek e Tancredo 0 SR. MÁRCIO LACEROA -~Como todo pr.z.r,~~sena: 
Neves, Feliciano de Oliveira integrou sempre o rol de poUticos sé- dera Júnia Marise. -
rios e respeitados em nosso Estado. Entre a sua att.lação em vários A Sr' Júõia Marise- _ Eu gostaria apetias de cumprimentá
cargos de relevo que ocupou, certamente desejou encerrar sua vida lo por mais essa etapa da sua carreira política, que se -iiifciã a p-artir 
pública ao lado de sua gel!le simples do Norte de Minas, buscaudo d 

lu - desafi . . " • de cida.-'1.-. e 1°dejaneirodópróxim0-ano. V.Ex.aestácertamente,nestemo-
asso çoes para os lOS socws e as carenciaS sua UG.• mento, to_maa~"' de uma f~ dose de emoção na sua despedida 

Aos 75 anos, deixa para seus filhos, amigos, cOD:eligioná- deste plenário óo Senado Federal. Entendo que o seu no~o desafio. 
rios e admiradores a marca de sua ft: nos destinos de MiDas -e do-- ao lado daquele que se transformou em uma das grandes lideran~ 
Brasil, um legado de lutas e determinação em favor da causa de çasdo nosso País, o Govema:dor eleito Dante de_Pliveiia, nosso 
nosso povo. Corilpanheiio-do PDT- com o qual V. Ex a ComPôs a chapa-, será 



7552 Quinta-feira I DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) De~mbro de 1994 

fazer uma administ:ração voltada pam as soluções dos problemas mento. 
do Estado do Mato Grosso e, sobretudo, pam ó desenvolvimento e Um fen8meno similar a esse ocoue no noroeste argentinO, 
o progresso de toda aquela região. Mais do que govemar Mato DO norte do O:tile. no sul e DO leste do Peru e no leste boliviano. 
Grosso, V. Ex .. e Dante de Oliveira serão as vozes representativas que faz fronteilii conoscO. E essa Iea;fidade do_ chamado deseqoilí~ 
de toda aquela região, para cunhar exatamente aqoiloque entende-- brio regionallevru a que cada um de nossos países desenvolvesse 
mos como as soluções dos problemas que vêm, ao longo dos anos, esforços violentíssimos, às vezes investimentos que ilão teriam 
sendo alimentados pela inén:ia e pela omissão dos govemantes condições de fazer, na tentativa de corrigir essas desiglialdádes. 
que já passaram pela República Federativa do Brasil. Entendo que, O mais eloqiiente de todos esses exemplos é a construção 
no momento em que V. Ex• inicia esta nOva etapa, CõDi t.Qâos es· de Brasí.lia, que teve COIII.O motivo-,-como razão central, a tentativa 
ses desafios pela frente, V. ex• estará lll.3IC3ndo mais um ponto na de intei:iorim' o desenvOlvi:r;nento na imensa região cemxal do BiaSil. 
sua carreira política, porque dará ao Executivo Estadual toda a sua Esse esfOIÇO obteve algum sucesso. A coostrução de Brasí
contribuição efetiva. com a laxga experiência legislativa que V. lia evidentemente atraiu pam o Centro-Oe_ste crescente atividade 
Ex' dispõe, poxque foi-nesta Casa umSenac!Qr_bJilhl!JlLe, um Parla- econômica, uma expansão da fronteira agrícola extremamente ex
menta! que sempre se pautoo por um trabalho sérioy competente, e pressiva. e aproxiinaí as capitais do Norte - Belém e outras - da 
que certamente colaborou muito com o Estado do Mato Grosso. área de decisão_ do País. Mas acontece que essas ações, esses in
Quero cumprimentar V. _Ex• como ~entei o Govemador- vestimentos públicos, essas decisões de políticas nacionais de ten
Dante de Oliveira, quando de sua ida a Belo HorizOOte reCente- tativa de coneção dos desequilibrios regionais não trouxeram o 
mente. Expres5allios juntos o nosso apoio, naquela oportUnidade, efeito que poderiam ter trazido. A gr.mde expansão da atividade 
ao candidato ao Govemo de Minas Gerais, Dr. Bduardo A.zeredo. econllmica do Ce,ntro.Oeste brasilejro criou ootms necessidades. 
Dante de Oliveira: falava de V. Ex• exatamente com a expectatiVa FicamOs em uma região distante dos mercados. razão pela qual se 
da sua contribuição na Administração Estadual. Portanto, V. Ex• estabelecernm outms políticas de apoio, tais como o subsídio dos 
deixa nesta Casa a man:a da sua atuação parlamemar, do seu traba- transportes, política de gar.mtia de preço mínúno pora os produtos 
lho, da sua seriedade e, sobretudo, da sua compet2neia na discus- que estariam excluídos da competição no Cento~e e na região 
são, nos debates das questões nacionais que :D.os envolveram nes- pré-Amazônica. 
ses últimos quatro anos. __ Um fenômeno semelhante ocprre em países vizinhos: no-

O SR. MÁRCIO LACERDA~ Agradeço emociooado as roeste da Argentina, norte do O:ti!e, sul do Peru, leste da Bolívia. 
falaVI11Sda nobre Senad0111Júnia Marise. S. Ex' já teveumaexpe- O fato mals interessante- roamo a atenção de V. Ex~- é 
riência comó a que vou iniciar. de exercera função de 11coadjlvan- que todos os países estão desenvolvendo esforços no sentido de 
te" no processo de dirigir um Estado. corrigir esias desigualdades. A Argentina, por exemplo, desenvol-

Temos feito alianças políticas com atribuições já estabeleci- veu política de emancipação do noroeste; • Bolívia, política de 
das. Não temoS a idéiã de petmanecer apenas com a eXpectativa de - emancipação do leste boliviano; o Orile, polítiCa de emancipação 
ser um eventual substiblto do GQvemad.or. Te~ o__~_promisso_ do wxte e do sul do país; o Pem faz o meso::to. 
político de trabalhar com projetos que permitam inserir Mato A questão mais interessante é ·que- se o1harm.os- atentamen
Grosso em um cootexto de desenvolvimento que K sua população te o mapa, verificaremoa '-as áreas que apresentam problemas CIÔ
tão ansiosamente espera. Será exatamente um aspecto dessa inte- nicos de desmvolvimento, em cada um desses países, são áreas 
g<ação que abonlarei próximas entre si. Vou citar dois países centrais da América do 

Se fizermOs uni_r.ípido exame, uma Iápida passada de olhos Sul, Paraguai e Bollvia. que não têm litoial, portanto, encontram
pelo mapa político. da América do Sul. identificaremos algumas se em situação semelhante à nossa, que vivemos nesta região cen
evidéneias interessantes. Quase todos os países deste Continente, ttaL Repito: as llreas com· problemas crônicos e pobreza, na Amé
pori3.ZÕe& históricas que não vêm ao caso discuti!~ tiveranl em sua rica. do Sul, são pr6xim.as entre si, geograficamente. Oit seja:-0-no
História a consolidaÇão de alguns modelos de desenvolvimento roeste da Algentmi é Viiinho do Paiaguai e do norte do Oúle- Os 
que nos trouxerun dis!a:ções. A princiPal delas, a meu ver, é que doiS são· viZfuhos âO sul do Peru ~ .da. própria Bollvía como um 
em -todos os países houve acenblada concentração da atividade todo. Todos eles são v_izinhos ~ B~il e? particularmente, daRe
econdmica em algumas regiões. . gião cen~Oeste ou do oeste brasileiro - a mai_or fumteiril inler: 

Cit.cinos o Brasil, como exemplo. O Centro-Sul do nosso nacional que temos é com a Bolívia e depois com o P~ai. 
País reúne praticamente 70% da atividade econômica sem- ocupar- Na realidade, esse processo decone, ainda historicamente, 
mais de 30% da área. O restante, os70% da área fisi<:a, detém não dos nóssós pn:x:essos de ocupação. A All1ériOa andina, que desen
nJ.4is de 30% da atividade econ~- Se olbaonos para o mapa ar- volveu vocaçiO _mio.epd. voltou-se para os portos do Pacífico com._ 
gentino,, veremos que, nesse aspecto, é semelhante. O chamado litividade bas~e ~ _E_m_ d.econência disso, nenhum dos 
Pampa Umido, em tomo da grande Buenos Aires. reúne aproxima- países anclinos oçupou as suas chanladas tenas baixas. Ou ~ja,- a 
damente 70% da ati~idade econômica argentina. O restante do país Amazônia peruana é um vazio; a Ama:i..ônia bolivi.aila. é: uni vazio; 
não representa mais do que 30% da atividade econ8mica. o próprio PIIIllguai ficou por rmiito tempo desocupado; e o noroes-

Se andarmos um pouquinho mais e analism:mos o Chile, va- te da ,Argentina tambéril. - - " 
mos verificar que Santiago e V alpa.núso reúnem cen:::a de 70 a DesenVolVeu-se t_odo um siStema de CQD:mnica.ção - Cnten:--
80% do PIB chileno. Isso se repete na Veneznela, na Colômbia. dendo como sistema de commiicação a infra-estrutma rodoviária, 

O fato é que a :realidade da criação _de bolsões &Senvolvi- fen"Oviâfiã. -enfim,· todos os meios- de connmicação ~ -as pes
dos levou a uma pÕsição extremamente difícil o restante dO pais. soas e entre as regiões o.a:-América. aD.dina- voltado para o Pacffi
Ou seja, 70% do território nacional, do nosso tenitório naciooal, co, cujo ponto mais ao Leste, saindo ~ Pacífico pora o Atlântico, 
que detém pooco mais de. 30% de toda a atividade econômi<:a, foi é exatamente a cidade de Santa Cruz de la Siena, na Bolívia, ou a 
transfotmado em grande periferia: o Nordeste é uma periferia ec;o-: cidade de Assunção, no Pamguai. São os dois pontos -mais orien
nômica; o Centro-Oeste é ootra periferia econômiCa; a Amazônia é tais em relação à cultura antlina. 
uma. outra grande periferia econômica. com ptoblem.a.s crôniCos de A ocupação portuguesa. que deu origem ao Brasil, propi
pobreza. com problemas crônicos decorrç_nt~ ~do su\>des~volvi- ciou um sistema de connmicação qu~ se extingue também na fron-
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teira: seja em Ciudad dei Leste.. na divisa com o Paraguai, seja em 
COm~ coin o Sul da Bolívia, seja em Ponta Pot:ã. ou em Porto 
Velho. 

Por conta desse isolamento, ao qual historicamente fomos 
condu2idos, desenvolvemos dois sistemas que possibilitaram in
clusive a consolidação desses países: um. voltado para o Pacifico; 
e o outro, voltado para o Atlântico, e, no meio dessa região central 
da América do Sul um imenso vazio de pobreza. um imenso va
zio, com problemas CIÕnicos de desenvolvimento. 

Então, na realidade, as politicas bra~leiras de ca:reção doS 
desequih1r:ios regionais, que ocómram, vamos dizer, com a cria
ção de Brnsilia, nos programas especiais de ocupação, chegaram 
até o limite-da fronteira. Da mesma sorte chegaram aos bolivianos, 
aos pemanos e aos pru:aguais, também CQID programas de caráter 
nacional, was restritos aos limites das suas fronteilas. 

Na realidade. nenhum dos nossos projetos de -desenvolvi
mento serão viáveis dentro das nossas próprias frontei:rãS. Vamos 
citar Mato Grosso como exemplo. Um Estado que tem um cresci
mento econôwico importante. Hoje produzimos pmticawente 7 ,S 
wilhões de toneladas de gtios par.l uwa população 2,5 wilhões de 
habitantes. Ou seja, tem uma produção no Estado de três toueladas 
per capta de gtios; produzimos, hoje, saindo vivo oo abatido do 
Estado ou exportado em pé. um rebliilbo da oroem de 1,5 wilhão 
de cabeças; produzimos em tomo de 3 milhões de metros c6bicos 
de madeira por ano e assim por diante. Apenas citando esses três 
itens, que são produtos primários, "para o seu escoaineDto, eStamoS 
a praticamente 2,500 quilômetros de qualquer porto brasileiro, 
como o de Santos, ou a quase 3.000quilômetros do Porto de Para
naguá. Portanto, Iodas essas exportações mal<>- g11:>ssenses de pro
dutos primários evidentemente sofrem um impacto violentíssimo 
do frete e, às vezes, saem até da possibilidade de terem acesso ao 
mercado, peo:dem a capacidade de competitividade em relação .~ 
essas clistâ.J!tias e ao isolamento. E, no entanto, nós, como Estados 
frcmteiriços, temos algumas alternativas de escoamento, que evi
dentemente não são alternativas dentro do nosso Tenitó:i:lo, cii:nO 
a hidrovia Par.má-Pm.guai, cujo porto mais alto é a cidade de Cár
ceres, represenlando hoje uma redoção de frete da Oidem de 70% 
sobre o praticado com a soja no mercado exportador oo-_Es~~ 
auavessando pmticamente quatro palses: · Bnisil, -parte da Bolivia, 
Paraguai. Argentina e Uruguai. Temos uma alteniativa. Da cidade 
Cáceres, por exemplo, que está. a 200 cjuilôm<tros a ooiie de Cuia· 
bá, e Cuiabá é o ponto central geodé<ico da América do Sul, esla
mos mais próximos das costas do Pãcífico, pelo menos em linha 
reta. estamos a 1.400 quilômetros dos portos do norte do Chile e a 
2.SOO de Santos. No entanto, por conla desse sistema de comuni· 
cação estanque, não temos nenhuma ligação. Exatameme_ o m~o 
processo OCOlre com as regiões periféricas ila -A.Dérlca cenixa!: 
Bolívia, P:uaguai, noroeste da Aigentina e leste Peruano, que basi: 
camente configuram a região central da América do SuL E o inte
ressante de tudo isso é que temos desenvolvido um exercício, ou 
seja, quase toda a abottlagem ou fundamentalmente toda a aborda
gem de soluções econômicas tem como ponto centlal o chamado 
mett:ado. Temos desenvolvido um ~ercí_cio· a partir do seguinte 
:rnciocfu.io: se desenhássemos uma circunfe.tência cujo ponto cen
tral fosse a cidade de OJiabá, que é o centro geodésico da América 
do Sul, em um rue> de mais ou menos !.SOO quilômetros de distân
cia, atingirlawos Mato Grosso do Sul, o Esrado de Goiás - Gôiâ· 
nia, Brasllia, que são também parte do Centro-Oeste-, Tocau.tiils ~e 
Rondônia, do lado brasileiro. Isso represenla uma população de 
cerca de 20 milhões de pessoas em uma região com pn:)blemas 
crônicos de desenvolvimento~ Se virannos o outro lado elo com
passo em direção a oeste, atingiríamos praticãniente toda a Boli-

via, o sul do Peru, o norte. do Cllile, o noroeste argentino e o Para
guai, que represenlam uma outra população de ceroa de 20-a 25 
wilhões de pessoas. Ou seja, o coujuniÕ deSsa região i:enlr..I da 
América do Sul, nesse universo que estamos considerando aqui. 
represenla, segurunente, uma população da .oofem de 50~ milhões 
de pess_oas, com algumas características interessantes.: são 50 mi
lhões de pessoas em áreas de pobreza, em áreas com problemas 
crônicos de desenvolvimento, exatamente plotada em cima do que 
existe em matéria de riquezas de recursos naturais. renováveis ou 
não, D<? Continente. Quase todos os recursos hidricos estariam nes
sa área de abrangência dessa circunferência; lodos os recursos 
enezgéticos fóssei~ o gás boliviauo, <>gás argen5no, <>pefróleo pe
ruano estão lambém locados dentto dessa área de abrangência de 
1500 quilômetros; as melhores terras agricultáveis do Centinezi!Ç 
estão também ~se universo. Enfim.: -é um pánldoxo: estamos na 
região mais pobre do Continente, vivendo em cima do que existe 
de recursos natunüs disponíveis no Contiri.ente, -e eXa!ariieD.te em 
função de quô? Até hoje as politicas de integtação, efetivamente, 
andar.un muito pouco. O primeiro gr.mde esforço que está sendo 
cousolidado, tendo bastante êxito, é a conSolidaçãO do MERCO· 
~SUL, que vai, com suas diliculdades, caminhando. Mas, para o 
contexto dessa região que eslamos colocando, até mesmo o MER
COSUL acaba sendo uma ameaça. Deu para perceber c!anunente 
que a área oo abrangência colocada, parte dela está no MERCO, 
SUL: o noroeste da Aigentina, o Centro-Oeste brasileiro e o Para· 
guai. Mas a região do entorno dessa circunferência está. for.t âo 
MERCOSUL. E a grande preocupação que ocorre a essas regiões, 
que-são regiões, periféricas em relação aos 'cent:rds, é a de -que o 
MERCOSUL se consolide num eixo São PauloiBuenos Aires, que 
couzregam exaramente o grosso do Plll, pois s6 a cidade de São 
Paulo ou o Eslado de São Paulo fica com mais eleJO% do Plll bra
Sileiro e Buenos Aires, com 70% do argentino. -Então~- evidenre.: 
·mente, que uma reJa.ção- de trocas entre Buenos Aires e São Paulo 
é alguma algo extremamente forte, e que, se cousolidada. detunti: 
vamente, vai acenblar e agmvar ainda mais as sitUações das _re~_ 
es periféricas, que setia: exatame.Ute essa região dese.Dhada aqui. 

Oti, o que estamOS propondo- e estamos- b:abafumdo com 
isso há oito ou dez anos-, é que, em funçãO eXatai:nente desses 
probieplas ctô.rii~ de desenvolvimento, pudéssemos encontJ:ar al
guma a!tewativa de cocperação e de participação quii !los penní-~ 
tisse, primeiro, comtituixmos, efetivameiie, num mercado_ expres
sivo tenho a impressão que um mercado de so· miihõeS de pes
soas, em qualquer parte do mUD.do, é um -merc:ado expressiVo, que 
já cOmeça a atrair interesses e visões diferenciadas. Tenho coloca
do :s:empxe como exemplo a questão de Mato Gros-So. Este Estado 
tem produzido 7,5 wilhões de toneladas de grãos, 1,5 milhão de 
ca~- çle gado, por ano, além de madeira, etc., que, para nós, é 
um Plll representa.tivo. Mas, quando inserido no PIB rutcional 
transforma-se em 1,5 ou 2%. E, evidentemente, quem fOIDlllla as 
políticas, a nível de Governo ~lia!, jamais irá priorizar uma re
gião Como aquela que representa pouco mais que 1% ou l.S% do 
Plll nacional, Então, temos clgumas diliculdades adicionais, inclu
sive nas áreas de decisão do Poder centml. Não estou dizendo que 
o Poder central discrimine. É que as fonnulações das politicas a 
nlvel do Poder centra! levam a esse tipo de distorção. Na verdade, 
estamos tentando fazer uma articulação com todas essas regiões 
periféricas,_sej~ o leste boliviano, o_ norte do Chil~. o noroeste da 
Aigentina e o próprio Pariiguai como um todo, no sentido ~ que 
criemos alguns mecanismos: de r;ooperação quase infoimal;E evi
dente que as politicas de cbancelarlas, as politicas intemaciouais, são 
de responsabilida<ie dos Governos centrais. Mas uão há nada que iw: 

_peça que, na busca de a!temativa de solução. criemos !Decaui$mos ai· 
temativos de convivência. E-o mais interessante de b.tdo isto é que se 
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pegam:tOS exatamente dentro dessa ciro.mfe:rWcia, temos alguns tomado conhecimento do_ btilbante tmbalho que aqui ~~olveu 
pré--requisitoS multo fortes para transforma:nnos essa área em uma V. Exa. Não vou_ lamentar sua saída, JX>rqUe V. ~a vai ocupar aqui 
área de efetiva Dltegração e de efetiva cons-olidação económica. na Região- Centro-Oeste, à qual pertencemos, uma fuDÇão tão ini-

Por exemplo, na região cexilral desse círculo_ que desenha- portante quanto a de Senador e que, com certeza, continuaiá a de
mos aqui, temos algumas cidades como Cuiabá., que é Considera& senvolver o brilhante tJ:abalho que aqui fez como Senador. V. Ex .. 
o cemo geoclésicp da América do Sul. hoje oom_800 mil habitantes. aborda ""-'ta tarde um asounto da mais absoluta impottâncla, que 

A pouco mais de 800km de Cuiabá, tenlos a cidade de San- ~. por assim dizer, a integração do Brasil com eSses paíseS vizi-
ta Cruz de la Sierra que tem quase 1 milhão de habitantes e é O ohos, os países da América do Sul; e por que nãO dizer -da nossa 
principal ceDiro econômico da Bolivia. _ _ Região Ceutro-O_este. Realmente, a falta de tr.msporl"- a falta de 

Ao sul, no extremo noroeste da Argentina.. temos a cidade comunicação têm criado grandes pr.Qblemas para o _desenvolvi-
como Salta, por exemplo, que tem boje quase 500 mil habitantes. inento não s6 do_ B!<iSil, mas também ~s~s países de que V. Ex"" 

Um pouco mais Voltando em direção ao Brasil, temos a ci~ fala com tanta convicção e com ~to conhecim_ento. Esperamos, 
dade de Assunção com um milhão e duzentos mil habitantes. E Senador MárciO La.cenla, que o próxímo Presidente da República 
víndo em direção ao Brasil, cpegamos ao Mato GJ;osso __ 9o Sul. possa pôr em prática esta sugeStão e este pensamento de V. Ex•, 
Campo Grande, que é uma cidade fechando hoje 600. 700 milha- bem esposados Desta tarde. no sentido de de~nvolver. _de ip.tegrar 
bitantes. a Região Centro-Oeste. Espero que o fumro Presidente da Repú-

Ou seja, no próprio núcleo central dessa região, temos algu- Olica., Fernando Henrique Cardoso, tenha sensibilidade e ouça o 
mas cidades importantes, grandes, com capacidade gerencial e em- apelo de V. Ex a. 

presaria!, com uma movimenteção econômica forte, mas que nãO O SR. MÁRCIO LACERDA- Agradeço ao ilustre oolega 
tem articulação alguma entre si, porque Taltam pequenas ligações. de Bancada do Estado de Goiás pelo aparte. 
Falta, por exemplo, uma ligação eillre Mato Grosso e Sauta Cruz Estou gastando um pouco deste tempo pam desenvolvennos 
de la Siexra que não são nada mais que 800Km. e estes 800Km en- este raciocínio. A. tese que defendo, para concluir. é que na verda
tre Chla.bá e Santa Cruz exatamente promove a ligação entre dols de quase_ todo ~sse esfQIÇO que foi feito pelo Brasil - e estamos 
sistemas de comunicação já existentes. No momento em que ligás- agora nessa região de Mato Grosso, Goiás e Rondônia -d.eseri.vol
semos Cuiabá a Santa Cruz de la Sierra, teríamOs aCesso ã toda a vendo um segundo programa, o PRODEAGRO, com o flD3Dcia
região andina, a todo o sistema pan-americano rodovíário e os an- mento_do Banco Mundia,l (o primeiro foi o P6lo Noroeste)~ onde já 
dinos teriam também, pelo centro do continente, acesso·a tcxlo esse se inves~ quase 750 milhões de dólares em obras de infra-estru
si&tema de comunicação brasileiro. EvideJ;rte que criando u_ma al-_ _Wra, no entorno exatamente da Rodovia 364, hoje 174 do lado 
temativa extremamente interessante. mato-grossense, criando toda uma infra~estrutura naquelas regiões, 

E a rigor não estamos defendendo a consolidação de ne- mas que efetivamente trouxe muito pouco resultado econômico 
nhum grande coxredor de exportação. Estamos defendendo, exata- para aquelas populações que foram ocupar aquele extremo oeste 
mente, a articulação desses-pequenos mercaOOs periféricos entre si do País - não colocou Rondônia nem Mato GrosSo maiS pertO dos 
e a criação de vários pequenos corredores de ligação. Por exemplo, grandes mercados. 
temos uma proposta que está sendo lrabalh_ada pelv pessoal de No ~tanto, se tivéssemos feito um -programa de cooperação 
Rondônia, que é ligai Rondônia. a Rlõeralto. Temos essa proposta fronteiriça na Bolívia. teríalnos todo um sistema de infra-estrutura 
de ligar Mato Grosso a_Sauta Croz; _de };!_ S~ena e pma outra de que yermitiria a essa produção agrícola da Região Centro-Oeste, 
Mato Grosso do ~Sul de ligar Corumbá a Santa_ Cruz de la Siena. por exemplo, chegar aos Andes, que não produz nada de alimen~ 
Existe uma: ootra propósta de Mato GrossO do-SUl de se !iw Mat,o 1\'5· A produção de alinlentos de Rondônia, do noroeste malo-gros
Grosso ao norte do Paraguai, e_ do norte do Paragu~ aP noroeste_ se~ ~ do n~ -m3.t.pgro~~ fiça fOra do meicãdo porque nilo 
Aigentino. - _- . . ·_·· - tem preço de competição para-chegai nos mercados do centro-Slll 

Na verdade, são pequenas obras de in;fra-eStrutura, peque- brasileiro. 
nas ações, e que-qiiãse todas elas se caracte~ até como de ca- __ - _Omercadg _andino, que é carente de_alimentos, que produz 
ráter regicma.I. obra de governo estadual, que é ligar, às vezes, o m.i:Qéiios. ·produz_ outros tipós de produto. mas tem cirência de ali
centro de um Estado ou o centro de uma provinda até a :fronteixa.- mentos.J'I!ão tem acesso. por exemplo.- a essa grande oferta de ali
O que está faltando é exatamente articulação. E nós prometerilos mentos que produzimos e perdemos ali no Centro-Oeste. 
desenvolver um trabalho. já há alguns an~,-_de _ientãr aglutinar es- A rigor, o que estamos teiltando discutir e colocar é que 
sas áreas; não somente na área do setor públiCo, mas até niesmo pOssamos chegar algum dia a formular wugramas de desenvolvi
com a participação efetiVa;- com a paxceria ~de dá setor priva- mente regiOnal pluri oo DJDltinacionais. E que como a problemáti
do, juntando as fedexações de oomércio, as federaçõeS de Üldústria, ca é muitO semelhante, as soluções também .são muito próxintas · 
enfim, as associações-ôe exportadores, de produtores rurais- entre si. 

Existe quãse tOda uma gama de in:fra-esti:utilras já prontas, Não temoS saída para resolver o problema do isolamento de 
de cidades, de capacidade empresarial, de capacidade de investi- MatO Grosso~-por exemplo, que não seja, ou pela Bacia do Para-
mentos, e precisamos que hajadefmições politicas. o- gucü- descendo_o Parnguai até Argentina-Buenos Aires, passando 

O Sr. Jacques Silva- Permite--me, V. Exa, um aparte'! por quatro países -. ou afingindo o mercado andino e, p:JSterlor~ 
O SR. MÁRCIO LACERDA --Comprazer. . mente, llllma seguuda 0\apa. os portos do_Pacílioo. ..---
0 Sr:. Jacques Silva - Gostaria, _em J)i'hileiro 1Ugãr, Sena- O que estamos discutindo, na verdade, não é a c:onstiução 

dor Márcio 4~~ de voltar um pouco ao início do discurso d~_ de J;L~Um grande ~or. temos a idéia, absolutamente _clara, de 
v. Exa a Íim de falar sobre a sua despe<:ljda. já que V. Exa. nesta que os nossos-volumes de produção, apesar de expressivos, rio 
tarde, noticia: que, a partir de 1° de janeúo vindouro~ estará. exer- nosso contex.to, são volumes_ pequenos em termos internacionaiS. 
cendo as honrosas fun~ _de Vice-Govemador do Esta9o Q9,_ _Da m~sma forma que os p:mos chilenos, ou peiuanos, se
Mato Grosso. Com cert=, o Seuado perdetilu_m jian,OO Senador, jam eles portos dO norte do Chile, ou sejam do sul do Peru, tam
Mas o Mato Grosso ganhará, com certeza, um ~de administra- bém são portos pequenos, cõm pequena capa-cidade de escoarn~n
dor. Estou há poo.co tempo nesta Casa, :riias o suficie~te para já ~r to, mas que seriam extremamente ÚtE~iS-, -roclusive para Cies~ogar o 
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sistema portuário brasileiro. Estamos, hoje, com problema de es
tnmgulamet!lo, porque temos toda safra agdcola mnn gargalo, ou é 
Paranaguá.. ou é Santos, e agOra está-se viabilizando, com esse mo
vimeillo chamado corredor centro-leste, o Porto de Tubarão, e, 
posteriocmente, numa segunda etapá. milito mais difícil. o Porto de 
Itaqui, lá no Maranhão. 

O fato é que todas essas alternativas, parn nós. que estamos 
no extremo oeste bxasileiro, serão sempre alternativas distantes. 
PrecisamoS encootntr mecanislllos de efetiva ema:..1cipação ~ 
mica daquela regiã:>, e ela nõo fica presa ao limite da fronteiza t.a
sileita; exat~ente ali. naquela região cenlral da América, está o 
maior potencial de produção agrícola do mundo. Todo o leste boli
viano é um vazio, assim como todo o leste peruano; grande parte 
do Parnguai ainda está desocupada; quase todo o noroeste argenti
no ainda tem uma ocupação muito piecá.ria~ e são áreas com um 
potencial de produção in:ienso, qúe já dispõem de quase toda a in-
fra-estrutura necessária para que se tmnsfonnem. efetivamente, 
num pólo de desenvolvimento econômioo do centro da América. 

E o interessante é que desenvolvemos na América do Sul 
um caminho exatamente contrário ao da Europa.. A região econo
micamente mais pobre da Europa é o centro, aquela região da Ale
manha. da Suíça_ Hoje, a Comunidade Eoonõmica Eurcpéia está 
desenvolvendo esforços paia incorporar e emancipar ecónomiat
mente as _regiões periféricas da Europa.. que são a POilÍUSilill Ibérica 
-Portugal e Espanha- e a Grécia, que estão no litoral E nós temos 
um fenômeno inverso, pois a região com o potencial de produção 
mais rico do continente, onde se concentram todos os recursos na
turais disponíveis, sejam eneigéticos, hídricos, de fauna, de flora--, 
como os encontmdos na Amazônia. no Pantanal Mato--giDssense, 

, D?S terras baixaS bolivianas -, é onde vive, talvez, a população 
' mais pobre. 

O nosso Presidente é do partido do Presidente da República 
eleito, Fernando Henrique Cardoso,. o qual_ let;t uma v~ vivên
cia, pois residiU no Chile e conhece ~muito a realidade da pob:eza 
sul-americana, em particular, e latino-a~ em gemi. Enten
demos que o Brasil deva, sendo vizinho de quase todos os palses 
sul-americanos,lic:lenlr esse processo de aproximação. 

Estou colocando essa questão da região central da América, 
e hoje ocorre praticamente o mesmo na região Norte do País- está 
aqui o Senador Nabor Júnior, do Acre. O Acre, o sul da Venezue
la, aquela região da Colllmbia, são microm:giões coni o mesmo 
tipo de problema. O Brasil necessita - uma vez que tem responsa
biliclade de definir um projeto nacioaal de desenvolvimento - de 
tomar a dianteiza desse movimento de integiaÇão. Começariamos 
criando expectativas de prognunas de desenvolvimento regional 
plurinacionais, onde J)udéssemos, por exemplo, realizar parcerias e 
negociannos, inclusive com os agentes fmanceiros inteina.clonais 
- Banco Mundial, BID e tantos outros - prognunas em conjmto, 
que terão uma relação custo/beneficio muito melhorada, os ®ais 
se constiliiit.io. efetivamente, em· instrumentos de emancipação 
econômica e social da população do continente, especialmente 
nessa região das áreas cenlrais. 

.O Sr.José Fogaça- Pennite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. MÁRCIO LACERDA -Tem V. Ex'. o aparte, Se
nador José Fogaça_ 

O Sr. José Fogaça- Senador, a.JJ!.es que V. Ex• conclua, 
desejo fizer um registro. Emborã sOinente neste momento _tenha_ 
chegado ao plenário, estava ouvindo em meu gabinete esse im
pressionante e absolutamente inusitado, diria inédito, discurso que 
V. Ex' faz nesta Casa_ Que belo pronunciamento! Que admirável 
visãO estrnt.égica do Brasil V. &• está oferecendo aos ~! 
Não sei se esse &erá seu último discurso na Casa. uma vez que foi 

guindado à condiçãQ de Vi<»-Govemador do Estàdo do Mato 
Grosso. pelo veto popular e democníôco- do seu p:>vo;·liiaS désejõ 
aproveitar esta OjXlrtUnidade para dizer que esse pronunciamento é 
uma venladeiza chave de ouro ela tmjetória participativa, séria e 
consistente que V. Ex• teve no Çongresso Nacional. Fui Seti ~lega 
na Cânllu";\ dos Deputados, fui seu colega desde 19&7 nesta Casa, 
no Senado, e, ao longo desses doze anos de mandato parlamentar, 
nõo registro de v_ Ex' senõo essa lineariclade de proposição, de 
consciência, de visão cútica, sempre cõm unia avaliação da leali
dade econômica do nosso País, dos problemas do nosso País~D:mi~
~o acima da média. Portanto, desejo fazer este registro, do orgulho 
que tçnbo de poder dizer aos meus eleitores no Rio Gnmi!i dOSui 
que fui colega do Senador Márcio Lacerda enquanto S. Ex• exer
ceu ""' mandato de Senador· e que sou companheiro de Partido do 
-Vlce-Govemador do Mato Grosso, eleito pelo povo daquele Esta
do_ Cumprimento a v_ Ex' por lUdo o que fez pelo Brasil e que, 
por certo, continuam fazendo, tmbaütaudo pelo Mato Grosso com 
ess~ COilÇCpção, com essa visão. com essa análise macroeconôm.i
ca Ímlsitada que V. Ex• oferece à Casa. V. Ex- não está apenas 
preocupado com a sua Região, e mostra o quanto ela p:xie oferecer 
ao Brasil e à América do Sul como um todo. Creio que o registro 
que se deve fazer é de que V. Ex• serviu este País e,_ ao servir o 
Mato Grosso como Vu:e-Govemador. lamQém eStará· serviÍldo o 
~Brasil Obrigado a V. Ex'. _ _ 

_ O SR. MÁRCIO LACERDA - Agradeço ao companheiro 
e amígo SenadOr JOsé :FogaÇa~ Tetlbo a~~ ~i~_te~te, qu_e_a 
recíproca do meu juizo .Obre V. Ex' é exatamente igual, ru, tal
vez, até um pouco maior. Agradeço e registro ta.mbé:m o nosso 
sentimento de soütlariedade e de admiração pelo tmballio brilhante 
do Senador José Fogaça. Muitas vezes, também tivemos a oportu
nidade de dizer aos gaúchos do Mato Grosso que SOJil.OS colegas e 
amigos do Senador José Fogaça, até porque nos ajudoo no sucesso 
da nossa campanha, no Mato Grosso. Muito obrigado, Senador 
José Fogaça_ 

O Sr. :Mauro Benevides-Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. MÁRCIO l,.AÇF;RDA- TOill V. Ex' o aparte. 
O Sr:Mauro Beoevides- Nobre Senador Mán:io Lacerda, 

desejo saUdar a presença de V. Ex• na tribuna, na taxde de hoje, 
para faZer um discurso que muito bem o situa diante da opinião 
pública b<asileira, dos seus Pares nesta Casa, dos seus conterr.i
neos que contribuíram para a sua eleição à Vice-Govemadoria do -
Estado do Mato Grosso . .Durante esses oito anos de convivência 
çom _v.&~ Ue$ta Casa. como seu colega de Bancada, posterior
mente como Presídente, tendo-o como Secretário da Mesa Direto
ra e, agora, na condição de Líder do PMDB, pude aferir as extmor
diná.rias quaüclades pessoais de V. Ex', o seu talento, a sua compe
téncia e, sobreiUdo, o seu inexcedível espírito público. Daf por que 
estou absolutamente certo, a exemplo do que ressaltaram os nos
sos colegas, Senadores José Fogaça e Jacques Silva, de que V. 
Ex•, exerCendo esSa noVa missão ConiO Vice:-.Govem.ador do seu 
Estado, naturalmente estará seqt1enciaJ:ido a SUa brl.niante carreil'a 
política, ajidando o Govemador eleito e, naturalmente, fazendo 
C<lDl que Mato Grosso fale alto na defesa dos seus próprios interes0 · 

ses- poré~ mais do qii.é tudo isso, em. defesa dos interesses na
cionais. V. Ex_•, ao loo.go do seu pronunciamento- do qual ouvi 
grande parte-, demonstrou, inequive>Camente, uma visão globali
zada dos p!pblemas t.asileiros e, sobretudo, soobe siiUar Mato 
Grosso no contexto dos interesses dos palses ütnitrofes e das suas 
perspectivas de crescimento ecoo.ômico; o que dá a V. Ex• uma au
toridade indiscutível parn debater os assuntos relacionados com 
aquela unidade federativa. Portanto, já se tendo manifestado os 

_P.O$SOS Vice-Líderes José Fogaça e Jacq!les Silva,. pennito-me, 
também, como Líder da Bancada no Senado Federal, fazer chegar 
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a V. Ex• o nosso reconhecimento - que__ é um recoohecimenfo sin
cero- à sua proficiente atuação parlamentar e, naturalmente, for- -
mular votos para que o tmballio de V, Ex" seja caracterizado pelo 
timbre- até aqui a marca inapagável- da eficiência. da dignidade 
e da preocupação no atendimento aos in~ses do povo do .seu 
Estado. 

O SR. MÁRCIO LACERDA -Agradeço ao ilustre Lider. 
Sem dúvida, o seu aparte emiquece o meu pronunciamento, talvez 
um dos últimos aqui no Senado, sabedor que é de miDba admira
ção por V. Ex•. Aliás, fui seu eleitor em duas oportunidades: como 
Presidente do Senado e Líder da minha Bancada - o que passa a 
ser um atestado de reconhecimento e ad.miração por V. Ex•. -

o Sr. Presidente e Srs. Senadoxes, gostaria de deix.ar registra
do que grande parte dessa constatação se prende ao fato de que 
sou um homem da fronteira; sou da fronteira da Bolívia. Nasci no 
Extremo-Oeste bzasileiro. E durag.te ~~ a_m.inha juventtlde., vi a 
trajetória da minha família, dos meus COD1e1Tâneos, tanto os brasi
leiros quanto os nossos co-~os f_ronteiriços da Bolívia, que há 
anos lutam para romper o isolamento, de lutas para tereni Uma al
temativa de desenvolvimento. 

Há apn)ximadameni.e 5 ou 6 a.D.os atrás, descobrimos urila 
forma de cooperação. Começamos a fazer ÍliÚIJ:leras reuwõei na 
área fronteiriça com MunicípiOs, Estados e proVínciaS, já totalizan~ 
do 10 ou 12 reuniões. Na próxima semaDa, serão realizadas mais 3 
reuniões nessa mesma ~o. duas delas ew_ AsSUilção. no Para~ 
guai, e em !quique, onde haverá a participação dos Prefeitos Muni· 
cipais dessas áreas do entorno de um dos co:aedores: Arica. !qui
que, Santa Cruz de La Sierra, Mato Grosso. Haverã la)nbém a 
participação do poder local, dos Prefeitos não s6 btasileiros da 
fronteira, mas também bolivianos. dos peruanos e dos chilenos no 
sentido de busc.a:r a,ltemativas para. os seus povos. 

Tenho a impressão de que a grande tese que poderlamos 
deixar aqui é que, dentro dessas ações de~cooperação e de integra~ 
ção sul-americana que estão sendo desenvolvidás _ef~_ya_mente, 
pudéssemos começar a trabalhar com o hQrizonf.e de mon~os 
programas de desenvolvimento regional plurinacioriã.is; que pu-
dessem ser negociados inclusive cOin os agentes fuianceiros inter
nacionais. com as agências de desenvolvimento. em conjUnto. E, 
com toda certeza, essas ações ~um rétonló -e üma cOritnõui
ção muito maior para que pudéssemos conSOlidar. aqui nésta ~ 
gião central da América do Sul, um projeto de desenvolviÍnento 
que criasse melhores condições _de vida para essa gente que viVe 
na fronteira, e qlle vivé'li h1stõriCameite iSolada e longe do mundo. 

O Sr. Ronan Tito-Pemrite-mev.Ex•umaparte?_ 
O SR. MÁRCIO LACERDA - CQI!t. prazer, nobre Sena-

dor Ronan Tito. -
O Sr.Ronan Tito-NobreSenador Márcio Lacerda, V.Ex• 

agoxa deixa o Senado Federal para atuar n_o Executivo -do Mato 
Grosso~ pois foi eleito Vice-Gove_ma4or d9 Es~. No e_~ to. v_. 
Ex• deixa aqui uma marca indelév~l: a de um lutaclor pelo Centro~ 
Oeste, um lutador pelas vias de comunicaçãO. EstoU vindo agora 
da Comissãocde~Orçamento. Estava falando Já o Governador eleito 
do seu Estado, Dante de Oliveira. S. Ex• falava da en~ Produ
ção de Mato" <;Jrosso e da falta d~ ~::e_stru~ Queixava:-~ tam__: 
bém da questão da falta. de energia elétrica e citava inclusive um 
dos maiores economistaS da atualidade, que diz que d~ o 
teJ."Ceiro m.ilênio qUem tiver tecnologia e energia. Nós esperamos 
muito de Mato Grosso que, aliás. já nos deu bastante. A fronteira 
agricola de Mato Grosso poucos a cónhecem. Eu tenho opoiiuni-_ 
dade de sobrevoa;r; s~pre aquela ~giã_ó; -pori:Sso~ gostaria de dei
xar registrado aqui o meu _testemunJ:t,o eloqüente sobre O quanto _se 
planta e se colhe lá- e as -ã.dversidadeS- gue _t~ o~ãgrieú1tor desse 
Estado p2ra leva!" o seu produto até o porto. Se ~o-~annos con~ 

dições de competitividade dos nossos produtos agrícolas, atrav6s 
dos meios de transporte;c-ontinuaremos, apesar da falta de política 
agrico~ produzindo soja e milho a preços cOmpetitivOs intemâ
cionalmente; no entanto, perderemos a competitividade justamente 
põr falta de transportes baratos e condignos. Os Esta~ Unidos da 
América do Norte têm, vizinhando Com Belt, as regiões do Vale 
do Tennessee e do Missouri. transportando mais de 69% da sqa 
produção em hidrovias. E V. Ex• é um apaixonado pela hidrovia. 
E nós sabemos que esse investimep.to. no rio Paraguai, é relativa
mente pequeno e poderá colocar o produto de Mato Grosso no 
Oceano Atlântico à disposição, ir para o Pacífico atravéS do Estrei
to de Magalhães, ou subir para a Europa, oo. Estados Unido$_.,_ Qu~- . 
rodar aqui o n1eU testemunho da luta de V. Ex• no Con,gresSo Na
cional por esse e outros assuntos da maior ~levância, princiPal
mente pelo seu querido Mato Grosso. Deyo dizer a V. Ex• que es~ 
tou lutando tam~m. na Comissão de Orçamento, para tentar tor
nar prática alguns- dos pleitos de V. Ex•. Mis o dinheÚ"o é sempre 
curto. No que for possível, vamos tentar. Apenas quis registrar 
este aparte· para dar um eloqüente testemunho da luta de V. Ex• 
durante todo o seu mandato aqui em prol do seu Estado e de todo 
o Centro-Oeste. Parabéns a V. Ex•; teVe uni belo' man4ato aqui. 
Desejo a V. Ex• a mesma eficiêncía. a mesma proficiência no Go
verno de Mato Grosso. Um abraço. Senador. 

~ O SR. MÁRCIO LACERDA - Muito obrigado, Senador 
Ronan Tito. Sem dúvida, o seu aparte ~quece o'-ilbssb último 
pronunciamento. v. Ex• é um-coohecedor de toda-eSsã pioble!Jlâii
ca e sabe que a alternat:iva~de emancip;tção econô~_Ca se dará via~ 
bilizando a região central da América e, assim, inseri~ la cõm.o uma 
importante área de produção, como importante área de abasteci
mento, de oferta de produtos de primeira necessidade para o mundo. 

Além de todas essas questões que colocamo&: do volume de 
poteD.cialidade de produção agrícola. como produtos da fauna, da 
flora, energéticos, sem dúvida essa região central da América tem 
uma vocaçãO- enOrme pai<Co Chamado turiS:çao ecplógicO: t~m~~ 
um doS principais ecossistemas do mUndo, onde se localiz;t _o __ P_~~ 
tanal do Mato Grosso, a ~ parte do cerrado e a própria 
Cordilheira elos Andes. Temos já unia Cultura ~nOnnê e 1imã infra:~ 
estrutura importante constituída nessas grandes cidadeS:· E cjtei 
apenas· as grandes cldàdes do éentro-dessã.regiâo; :qão citei B~í
lia, Goiânia ou ·Uberlândia, por exemplo. que é a terra do Senador 
Ronan Tito e de onde nasce um dos couedores de comércio com o' 
Centro-Oeste. QUase todo o comércio de abaS~.iif!~cr dess:a re~ -
gião sai de Uberlândia, sai de São JQSé do Rio Preto, em São Paulo. · 

Quer dizer, temos, na verdade, um cortedor de comércio 
que preciu. atravessar a fronteira, é para que ele atravesse· a fron
teira é preciso--que nó"'S nos ·arurulemos, é precisO que te!Jhamos-
decisãopolitica. - · 

Finalizando,_ eu queria, nlais wna vez aqUi, agradecer e regis
tiar a homa que foi particípãr destiPieôãílO~ participãrodesta CaSa e 
conviver com- tanta gente TiuStre.-com tant.a-"gente digna, cõni tanta 
gente com compromissos com seus Estados e com o nosso País. -~ -

Gostaria_ de agradecer a todos os furicionáiios O:a C~ a com 
quem convivi; às ASsisSorias, que-nos periüili:ra.rii TaZer; ãS vezes. 
pronunciamentos e melhorarem as nossas dificUldades; à toda essa 
estrUtura de apoiO da Casa:; à Mesa Diretora que nos pemiitiu tani~ 
bém. em tantas oportunidades, desenvolver trabalhos. 

Gostaria também de deixar aquí um fraterno e- Cordial abra· 
çoa todos._MuitQ_ol;:l)i&J,jlo. ~~ito bem!)~- ~ ---~- - -

Durante o discursO do Sr. Márcio Lacerda, o 
Sr. Chagas Rodrigues~ JO Vice·.Presidenie, deixa a ca

_di!ira _da pre~idêm:i_a, que é ocupada pelo Sr. Nabor 
Júnior, 2,_ Secretário. 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a palãvra são às ielações do-&tacto cOm: os concessionários de emissoras de 
ao nobre Senador Jutaby Magalhães. rádio e televisão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia o Três anos após a sessão do diploma legal que o criou, no 
seguinte disctiiliO.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nossa entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadoi-es, o Conselho de Co""'nica, 
inaJTedáve( opção peJo sistema democrático e nossa crença de que ção_Social continUa a ser ãpenas uma proxD.essa de instância demo
o caminho rumo à democracia plena passa, inquestionavelmente._ ccitiat. _d,e discussão dos problemas da comunicação de massa em 
pela democratização da comunicação, fez-nos dedicar g:Õmde parte nosso País. Embora resultante de acordo entre representantes de 
de nossa atuação parlamentar. nesta Casa, à questão das concessõ- entidades interessaçlas. sua instalação terii-sido pennanentem.ente 
es para exploração do serviço de radiodifusão SODOia e de sons e obstruída por interesses escusos que não admitem práticas demo--
imagens em nosso País. cráticas no trato da coisa públié:a. 

Concedidos pelo Poder Público à exploração de terceiros, Qa mesma forma, a exigência de deh"beração, pelo Congros-
os meios de conmnicação eletrônicos constituem instâncias privi- 'sqNacional, de todos os atos de outorga e renovação de coo.cessõ
legiadas de disseminação de valores e idéias qUe devem, Cssencia1- es e pemtissões para a explOiaÇã.o de serviço de radiodifusãO sono-
mente, servir ã sociedade. A delegação, pelei Estado, de tarefas que o ~ e de~sons e iroa_gens praticados pelo Executivo; conquanto tenha 
Ibe competiriam com exclusividade, deveria condiciO~~-Se -~lo representado um presságio -de democ:ratização dos procedimentos, 
atendimento irrestrito ad interesse coletivo - compromisso, aliás!_ v:em Jmfrentan4o entraves intemos e externos que fazem do Coo
assumido pelos concessionários pOr ocasião da assinatuxa do con- gresso instância meram~nte ~___!_OCijt.iça n~se particu~. 
trato para exploração desse serviço. - _ _Aue5oillções clã- CânJãi:ã e do Senado que estabelecem cri-

Assistimos. no entanto. à utilização indevida desses canais térios e formalidades parã a apiecia.çã.o -ihtemil dos atos de outorga 
de formação, à manipulação das men_sagens v~iculadas, à preva- e renovação, para exploração dos serviÇOs de iadiodifusão, embota 
lência do interesse privado sobre o interesse público. Controlados·- VOtadas e aprovadas pelas próprias Casas Legislativas, são fre-
pelo capital, embora configurem bens de ""ªter público, acabam qüentemente descumpridas ou shnp!esmente desprezadas. Tais 
por tomar-se espaços para concretização de projetes individuais. matérias gãlgã.m as diversas instâncias processuais legislativas sem 
Os concessionários esquecem do acordo firmado de pautarem suas a devida instrução, clle~do ao-plenário da Câmara Alta, para cJe.. 
programações levando em conta fmalidades educativas, .informati- cisão terminativa. em flagrante inadimplemento frente as medidas 
vas e culturais da população. Deixam dç lado sua responsabilidad~ c:ria9as para regulá-las. 
social e priorizam conveniências metca~ológicas e _peSSoai~.-O ·91). _ • Extexnamente, esta nova_prerrogativa assumida pelo Legis-
jetivo é a audiência, que se iiaduz em cifras e poder, e não a Pro- lati v o so~ toda ~rte_ de embaraços por parte dos órgãos do Ex e~ -
gra.mação, que deveria seiVÍr como condutora da iníonnação ao cutivo responsáveis pela instruÇão~ pioceS:sos de outorga e re~ 
público receptor. . _ novação _paia a exploração de serviço de radiod~são. Não é ince-

Ungidos à condição de _beneficiários de uma ConcesSão-es-_- _!®lU o reCebimerito, pela Comiisão de Educação- destã Casa, de 
tata.l,. consideram-se senhores da informação, omitein e-distOrcem ínf~ações incompletas oriundas do Bx:eciltivo-oo cqmun.icado.s 
fatos, montam versões, defendem amigos e destroem inimigos, as- nUriiS"feDi!is .QUe revelam um tom de-questionamento acerca das 
sassinam personalidades públicas, banindo desafetas de suas trans~ exigências sobelanamente eleitas pelo Legislativo como apropria~ 
missões. Apodexam~se do _maior número possível de veíallos de difu- das para o diligente desempenho de sua missão. -
são de mensagens de modo a manter seu poder ilimitado e~- O Parlamentar responsável, Sr. Presidente1 SI'S. SenadoJ;es, 

Por ocasião das eleições, tr.msfomwn-se em prodigiosos não pode assisti! :inipassível à apropriação indevida desses espaços 
cabos eleitorais de seus apaniguados, selecionados dentre aqueles públicos, assim entendidas as emissoras de Iádio e televisãO. sob 
que se propõem a defender seus interesses corporativos. Elegem p..."";lü de compactu~ com interesses dissociadÕs dos anseios iDaio
Presidentes da República, escoJhidos dentre aqueles que não signi- res da sociedade. E dever de todo aquele investido de uma_funçW 
fiquem ameaça a seu poder soberano. No Brasil, o "Grande Irmão" ._pública contribuir para a redefiniÇão G.iCódig~, ooirteúdos e prio
imaginado por George Orwell, invasor da privacidade e grande cidades necessários à construção de uma nova_ ordem polj.tíCã~insti-
proprietário da mídia de massa em sua sociedade. tem nome e so- tuciOnal -
brenome, coadjuvado por meia dúzia de outro:; irmão~ meoores. A legislattlra.-que proximamente se instala texá mais do que 

Pennito~me chamar a atenção dos ilustres Pares _para o fato ai reformas tributárias to: fJ.SCal como prioridades. A revisão da aoa~ 
de que a pnSpria exploração da TV a cabo, rujo projeto de regula- cronica legis)ação-que regula as concessões para exploração de ca
mentação tramita nesta- Casa, que se _prenunciàVã como a1temativa nais- de rádio e t~levisãQ_impae-se co:ino urgente e inadiável nesta 
majs democrática às rede& comerc:~is, está senào avidaniente dis- f~se da vida nacional. paut:t~ por relações mais nítidas entre aso-
puthda pelos mesmos grupos que Ja controlam as ~ ~es _de ctedade ~ 9~ poderes constinudos. __ 
radiodifusão nacionais e outros veículos de connmica.ção. A socie- DataPo de 1962, o Código Brasileiro de Telecomunicações. 
dade brasileira precisa estar atenta p~ evitÁ!' qu~ C?ste novo i:i1oge.. embora alterado por alguns diplomas posteriores, ainda mantém 
lo de difusão de sinais não reproduza os mesmos vícios do modelo dispositivos inconcebíveis como o que concede poder ao Presiden
comercial. te da República de esc_olh~ o con,~ioná.río. $0litária e arbitruia-

Atento ao poder desmedido e injustiftcado Conferido -por mente.- segundo preferências pessoais ou Conveniências_ políticas 
esse modelo de comunicação comercial, coD.centrado em- poucos de ocasiã.o. Trata-se, sem gúvida, _de um verda,~i,ro AI-5 da cotml
gmpos privados que detêm a primazia da infq~o~ o CQnsti~ - ~. se me perdoam a rememoração de página tão triste da 
ruinte de 88 oonceboo, entre outras inovações, a criação do Conse- nossa história! 
llio de Comunicação Social como órgão auxiliar do Co~so Na- ~ grave ainda, a legislação que regula ? matéria revela-
ciopal_fW'ª as questões relativas à comPnic.aÇãO. Legitimado por se inconsistente na defmi:çãü dõ papei social para_a radiodifusão, 
sua composição plnral, formada por representantes patronais e des não impõe_Jinriies ao uso privado desse serviço público, além de _ 
categorias proftssionais envolvidas COm a área, além de cinco rep- permitir a formação de_ monopólios e oligopólios por meio de téc-
resentantes da sociedade civil, a criação dó Conselho significou nicas ~ de con..trole indireto, como a figura da "aíilia-
um dos momentos mais promissore-s- com vistas a dar. nova- diriien~ çãO" de emisso.":!S ou da utilização d6 'l.estas-de-fetro11 para enco-
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brir os reais proprietários dos canais de tádi.o e televisão. 
Todos sabemos.. senhoras e senhores, o monopólio e a con

centração de controle significam mensagens únicas e diminuem a 
diversidade necessária à escolha. Conemos o risco de, vencido o 
controle governamental autoritário dos conteúdos veiculados atra
vés dos meios de comunicação, quedaJ:mo-nos subjugados ao con
trole empresarial da informação pu'blica. 

Lamentavelmente, qualquer tentativa de modificação mais 
profunda desse estado de coisas é sumariamente refreada.. jaz iner
te em algum escaninho da burocracia legislativa, 'esquecida por in
teresses inconfessá-veis de manutenção de privilégios e poder. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estruturas mais democráticas 

3- PDS 63/93. 
Rádio Wander de Anchade LIDA- OQtarga- BamblÍ/MG~ 
4- PDS 65193. ~ ~· . .. 

· Rádio GuaiJ:acá de~ Guarapuava - renovação - Guarapua-
va/PR. -

~ 5 -PDS 66/93. . ~ 
Rádio e TV do Amazonas SI A--- renovaçãÓ- BOa Vii~-

ta!RR. 
6- PDS 67/93. 
98 Timburi FM L TDA- outorga- Andirá!PR. 
Atenção: O PDS 56193, emboia oontenha oficio do ministé' 

rio, enquadnt-se naqueles casos em que a resposta nãó atende .ãde-
quadamente aos questionamentos efetuados.. de comunicação são uma exigência desta Nação. A revisão do pro

cesso de concessões para a exploração de setViÇOS de radiodifusão 
sonota e de sons e imagens traz no· seu bojo, fundamentalmente, a 
questão da democratização dos meios de comunicação de massa. _. 
Entendida como o processo mediante o qual o indivíduo transfor-

1994. 
7 -PDS 22/94. 
TV Cidade VexdeLIDA- ootorga-Cuiabá!MT. 
8-PDS ~27/94. 

ma-se em elemento ativo e não simples objeto do ato colilllDicati-
vo, a democratização- da comuniCação significa diversificação do 
conteúdo das mensagens inte:rcambiadas e aumento do grau e qua-
lidade da representação social na sua dinâmica.. -

A superação da via de mão única hoje existente nas relações 
de comunicação constitui, desta maneira. o príntípio básico para a 
verdadeira democratizaçãO dos: meios .m,assivos. Evidentemente, 
não podemos desconsiderar que no mundo contentpotâneo a· ex
pressão do pensameDlo passa pela me<liação das empresas de co
municaçio de massa. Mas não podemos _conipactllar com esse mo
delo oode os oont:t:ola~ores do campo de difusão das ondas hertzia

~ Rádio Sociedade Catarinense- renovação- Joaçaba!SC. 
9-PDS~W. -
Rádio MonO VexdeLIDA- outorga- Mairi!BA. 
10- PDS 29/94. 
RádioTocantinsLTDA-tenovação-Cametá!PA. 
I! - PDS 30/94. . 
Rádio Cultund do Alaguaia- renovação- Jussara/GO. 
12- PDS 31/94. 
Rádio Sociedade Rural SIC L IDA - outorga - Mandagua-

ri/PR. - ... 

13- PDS 32194. 
nas e da mídia impressa dispõem, plenamente, da liberdade de ex
pressão e os demais membros da coletividade, não. Temos que PR. 
buscar a comunicaçãQ plurilateral, ou seja, aquela qUe se dá entre 

Rádio Graú>la de Palotina LTDA -renovação- Palatina 

14- PDS 33/94. 
Rádio e~ TV Integração LIDA - Outorga :.. Cruzeiro do os vários atores envolvidos no fenômeno da Comunicação. 

O direito de acesso à infomtação ó um dos pontos basilares 
para a construção de uma sociedade realmeDie ileinocrática. É de
ver do le~lador combater esse mcxlelo de comunicação baseado 
no conceito da tna$Siflcação e no controle e manipulação do con-
teúdo e natureza das mensagens veiculadas. Mais ainda. é sua mis-
são assegurar a abertura desses canais à participa.ç[o de todos os 
segmentos da sociedade. ~ . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esie- Parlamehtar não mais 
estarã nesta Casa na próxima legislann:a. Mas a luta pela ruptura 
dahegemonia privado-comercial que rege os mei_os_da comnnica-
~o de massa no País não dev~ esmorecer. O caminho a ser per
corrido é !ODjlo e será ponosô. Recorrendo às sempre sábias pala-
vras de Fernando Pessoa. temos confiança em que -

Outtos haverão de ter 
0 que bOUVei!DOS de peroer 
Oulros poderifo achar 
O que, no nosso encontrar, 
Foi achado, ou não achado, 
Segundo o destino dado. -

Antes de encerrar este pronunciamento, desejo levar ao co
nhecimento da Mes.a que temos çliversos projetas de decretos le
gislativos a respeito de concessões de táclio e telêviSão. Vou apre
sentar uma relaçãq de projetes: de decreto le_gislativ_o que estão in
cluídos na Ordem do Dia, a partir de 7 de novembro, e que estão 
com a documentação incompleta: 

I - PDS 47/93. 
Rádio Acaraú de Tamboril LIDA - outorga - Tambo-

riVCE. ~ ~ 

2'- PDS 57/93. 
TV Amazônia- oo!Orga- Maca pá/ AP. 

S11VAC. 
15 - PDS 34194. 
Rádio Pampeana L IDA- renovação c:. Uruguaiana!RS. 
16- PDS 41/94. 
Mattos Andexy Santos- outorga-ltar.mtim/BA. 
17- PDS 46/94. 
Rádio Princesmha do Norte LTDA- renovação- Miiaoe-

mà/RJ. ~ ... . - -~ 

18-PDS47/94. 
Rádio Vale doTaquariLIDA-renovação- Coxim/Mf. 
19- PDS 48/94. 
Zi1inski Propaganda e Radiodifusão- outorga- Gasp:uiSC. 
20- PDS 49/94. 
FMCiDderelaLIDA- outorga~ ColoradoiPR. 
21 -PDS 61/94. 
Rádio Novo Som de Bana Bonita LIDA - renovação -

Bana B<míta/SP. . 
22- PDS 63/94. 
Rádio Panati L IDA- renovação - Patos/PB. 
23- PDS _69/94. ~ 
Rádio Ar.lguaia LIDA- renovação:.. Brasília/DF. 
24:.. PDS 67/94. 
Rádio Centenário de Anu2s LIDA - renovação - Ala-

ras/SP. ~ 

25- PDS 68/94. .. . 
Rádio Na1al Reis Magos LIDA- renovação- Nati!JRN. 
26 -c PDS 69/94. 
ODia-'Rádio e TV doPiauíLIDA-reoovação- Teresi-

na!PJ. ~ ~ -

lixa o que eu tinha a <llzer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) O:moedo a palavra 
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ao nobre Senador Airton Oliveira. de, v:·Ex~ ~ ao ~ecimento da Ca,sa um assunto que realmen~ 
O SR. AIRTON OLIVEIRA (PFL-AP. PióllllDCia o se- te preocUpa e dOmina o pensamento de todo o povo amapaeüSC. É 

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em quase verdade que, há cerca de IIês anos, a população do Estado era da 
todos os. Estados brasileiros a migração interna é um assunto que otdem de 300 mil habitantes; hoje, essa pop!llação está por volta 
preocupa as autoridades públio.s. No Amapá a SitnaçãO nãO é me- da preocupante cifra .de 600 mil habltaDtes. Ora, em tds anos. a 
nos afliti"'a. Famílias inteiras, mOvidas pela dificuldade de sobre- Po.PJ.Ia.ção duplicou, e, na.tmalmente. isso não ocom:u eiil conse
vivência IlQ interior, estão migrando~ as cidades de Macapá e qüênCia da fertilidade do povo,: mas sim do forte fluxo migçltório 
Santana, animadas COOUIS perspectivas da Area de Livre Comélcio. - de gxande parte dos nordestinos, que, tangidos pela seca prolonga-

Desde o ano passado, a Capital do Amapá e o Município de da de cetca de 7 anos consecutivos, roscaram uma alternativa de 
Santana constituem áreas de livre comércio e, juntas, representam vida e rumaram para out:m.s paragens. Paza onde iriam os desespe
a se~ força de comercializaçã"o de bens_ importados na__ área rack?s ª-_~estinos. senão_ para um Estado novo, p2l'3. uma nova es
administrada pela Superintendência da Z<li!A Franca de Manans. perança '!!'e se abre •. oo para uma zona reeém-criada de livre cc
Apesar dessa simação promissaril, o comércio de importados não méttio? E claro que a transformação do Amapã ·.m Estado e a 
resuhoo na muhiplicação de empregos, como a população espera- criação da Zona de Livre Comérciu soou, aos ouvidos de quem es
va. O men:ado de trabalho não é, portanto, capaz de abso:tver os ta v a angustiado e desassistido no Nonieste ou mesmo-no interior 
grupos de migrantes que se Il1lldam_parn. essas cidade~ _ das ilhas do Pará oo interior do Estado, como canto de sereia,_ 

o problema já atingiu tal gnlvidade qUe a conida inigratória como --um chamamento. como- um aPelo. -conlo u-ma ãltemativa' 
que sempre fluiu do-Amapá pãra a Guiana Francesa, ·agOra OCOIIe para uma vida nov-a. cheia de esperanças de melhores dias. E então 

·inversamente. Os ammpaenses, que já fõril.ril inais de seis ·xÕ.il tlri- foi o que aconteceu: a duplicação dessa pópli.lação que--s-e concen
gmntes vivendo naquele tenitório francês, atnalmente retoinam ao tra hoje em _Maca:[J:á capital e na grande Ma.capá de que se constitui 
seu Estado de origem. Além da zona livre de cométtio, outro o município de Santana, distando de centro a centro cerca de 25 
grande fator de atração desses btasileiros é a valorização do real, quilômetros. Pois bem, desses 600 mil habitantes, cerca de 80% 
hoje uma moeda mais forte que o d6Jar e o franco. Acoiüece que estão residindo "ela fonm mais difícil que se pode imaginãT IJ3. peri
no Amapá Jlão há mercado de trabalho capaz de absOlVer- essa feria da capital de Santana. vivendo num Estado onde não há eco- -
mãO-de-obra. nomia, onde não há tiina base econômiCa, Onde se conhece pelo 

Sou dos que entendem que, ao invés de ser tratada com "in- moVimentO daS- .PessOas nas ruas se _C? Governo está; _pagando ou 
diferença. a migração merece cuidados especiais. Não podemos não, porque lá ou se é um dos 23 mil servidores da União ou do 
esquecer que na primeira mefude deste -Século os nordestinos mi- Estado, ou se trabalha pam uma prestadora de serviÇOs -. que tra- · 
gravam em massa pm:a São Paulo à proc::ma de trabalho. Isso. natu- balha para o Estado -, ou se trabalba numa construtora -que tam
:ralmente, causou transtorno aos governantes daquela ~ mas bém trabalha para o Estado.;.., pois a iniciatiVa priVáda é pOuCo ex
hoje São Pa!!lo agradece ao Nordeste por ter ajudado na sua in~- pressiva, pm:a não dizer insignificarite. Então, ou se é etnpregãdo 
trialização. E evidente que o Amapá também não pode expulsar diretamente do Govemo do Estado ou: indiretamente. O setpr pri
seus migrantes. A solução para o problema é promover o deseu- mário é insiguifiCaDte. Não existindo ações do setor primário, não 
volvimento do Estado e cOm isso multiplicar a oferta de etJllXC.gOS. existem ações do setor secundário_ e do terciáriO; não se produzin-

0 Amapá tem 142 inil quilômetros quadrados de área, mas do, não há o que transformar, nem o que comexcia)izar. _Portanto, 
apen·.s 15 municípios compõem a sua organização lCJ:riforial.- É nõbre Senadõry faço pa:xié- deste pronunciamento de V. Ex•, para 
um Estado extremamente necessitado de investimentos federais. t.ambém deitar aqui as minhas preocupações com um Estado ad
Eis porqu_e é fundamental um programa de desenvolv.ijnento que vindo cia- condição de ten:it6rio, onde até hoje nada foi feito para a 
transforme aquele Estado num grande produtor de alimen!Os. A cOIIStrução de uma base económica. Enquarito tenito5rio, o Gover
transformação do Amapá em um Estado agrícola possibilitará a no Federal s6 se preocupou- não s6 no Amapá, mas em Rondô
absotção, em curto prazo, de um grande volume de mão-de-obra. Dia, Acre e Roraima- com a ocupação das fronteiras oolllO defesa 

Não podemos esquecer que, quando existe produção agrico- - dessa importante área de se~ça nacional. Não houve nenhuma 
lay a conseqUência imediata é o incremento do t:raDspOrte e do co- preocupação com o desenvolvimento dessas regiões. O Govêrno 
méicio. Hoje, o Amapá Dão tem revenda de máquinas agrÍcOlas, Fedemlll1ll1Ca investiu, objetivando â criação de uma base econô-. 
nem loja especializada em sementes, adubos e. defensivos. Isso mica dos an_tigõs territórios. boje EstadOs. Por iSso, estamoS-boje 
porque não existe agricultura, a não ser a de subsistência. O Áma- diante de um quadro altamente preocupante: a população vive em 
pá, que contém grandes pedaços de tena, nunca se beneficioo. de condições.:.. O teimo é forte, mas vou dizer--:- mise_iáveis; onde im
um projeto nacio.õal de incentivo à agriroltura. o. esforço que o pera a prostituiÇão, nascida .da pioniisc:Uidade: Há os que chegam. 
Governador Annfbai Barcellos tem feito-nessa área é signifidi.tivo, õcUpam~·um lote de terra e constroem qualquer coisa - que não 
massemapartieipação dóGov<lllOFederalédificilconseguirêxito. pode ser chamada senão de um abrigo- e lã permanecem. Eutra 

A falta de mna política de investimentos para a agrirultura naquele abrigo-de apenas um compartimento o marido e sua espo
força a população rural a migrar pam os centros urbanos. De acor- sa. cott1 três, quatro, cinco. oito ou dez filhos, sem emprego e sem 

. do o:>m o IBGE, nas 1lhintas IIês décadas, a populaçãO utbana do meio de vida. Não havemos de esperar absolutamente nada de po
Amapã aumentou em média 29%. Ou Se}a, 29% das Pessoas cjüe sitivo; de _progresso_ e _de PI?~ri4ade par.1 quem _vive _em pma si
moravam na zona nmU em 1960 estão, hoje, na zona urbana. Ê tuaçãO Cõmo essa. CU~ nos. pOis, ter eSperáD.ça -nO novo-goVer
preciso vontade política do Governo Federal para desenvolver PIO-: no. Tenho certeza de que as ações no setor ~ "COp.stituU'-se
jetos para a área rural do Amapá. O Govem:o do EstadO tem (eit<i o -ão na únicá. saída pira à. constÍuçãO de uma base econômica _para o 
possível e o impossível para resolver essa situação. A eSperança Estado. Como uma das metas prioritárias ·de--Feirimdo Henrique 
do povo amapaense se volta agara para o Governo do Presidente Cardoso é a agricultura, o setor primário, aí reSidirão aS noSSas- es-
eleito Femando Henrique Cardoso. _ _ __ _ ~ e as dos aiDapienses. Cremos qué o Gover:D.o de- Fenian-

0 Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex• um ai;mte'?- do Henrique Carçioso. que se inst.alaxá em I 0 de janeiro, demons-
0 SR. AIRTON OLIVEIRA- Concedo o apatte â V. Ex•. traiã, na prática, o que foi coloCado como esperança em seu plauo 
O Sr. Jonas Pinheiro - Senador Airton Oliv.eira, -nesta tar- de governo. Por isso, nobre Senador, incorporo-me ao-p!bnui.tCia--



7560 Quinta-feúa I DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Dezembro de'1994 

meDto de V4 Ex•. manifestando essa mesma preocupação4 A par bre os problemas do' Estado do Amapá. que V. Ex• aqui repre
dela, também manifesto o meu anseio no Govemo de Fernando senta. que são problemas amazônícos. Em segundo lugar,, queria 
Henrique Cardoso. Espero que S. Ex' traga o necessário alen10 fazer um apelo ao Presidente Femando Henrique Cardoso, para 
para nosso povo amapaeme. Obrigado. que uma das primeiras medidas que o seu Govem.o venha. a tomar 

O SR.. AIRTON OLIVEIRA- Agradeço ao nobre Colega. em relação à A.mal&ria ocídentai brasileira. ou Amazônia legal 
Quero também complementar suas palavras e di= que nosso Es- bJ:asileira. seja a promoção de uma verdadeira redivisão ienitorial, 
tado hoje, tal qual a saúde do Pais, encontram-se falidos.. O atendi- criando novo.s_ Estados~ como, por exemplo, o Estado do Rio Ne
meDI.o hospitalar é. um dos piOres do Pats., capaz de criar uma fron- gro, o Estado do Solimões e assim por diante. Promova uma !"edi
teira com ó Estado do Pa:rá e os habitantes de_su~ ilhas. Esse povo __ visão tenitorial_que não precisa ser efeti.vada. nos priineiiOs dias do 
se desloca para. sua distante capital. o Amapá, pan1 serem atendi- seu Govemo, :ma.s sim no seu Govemo,. pemlitindo assini a des
dos em seu.único hospi~. que não tem médico, nem medicação centralização das ações do_Govemo Federal na nossa região. Por
suficiente para aquele povo que emigra' do EStado do Pani. Com , tan10. quero agrulecer a V. Ex' esta oportunidade, cumprimentá-lo 
essa migração que temos, também, em razão da_ Zona de Livre Co- pela LideraiÍça do nosso partido, o PFL, e ao mesmo tempo me so
mérciO, o nOsSO Estado coloca suas esperanças nesse futnro Go- lidarizar ao d.iscwso que V. Ex.• faz, a'borrlando com propriedade, 
vemo. com.oportunidade, com OOm. senso e. sobretudo. com muito e(p.lili-

0 Sr. Odadr Soa.re'Sl- Permite-me V. Ex• Um aparte? brio. essas questões da nossa região. 
O SR. AmTON OLIVEIRA- Com ptliZOr ouço V. Ex'. O SR.. AIRTON OLIVEIRA - Muito obrigado nobre Co-
OSr.OdacirSoares-,NessemomentoemqueV.Ex•dis- lega. V. Ex• complementou todas as miDhas palavras; levando 

corr:e sobre as questões do Amapá, que não deixam de ser teinaS também a seu Estado a notícia desse sofrimento que os ex-Territ6-
dos antigos tenit6rios federais e, mais genericamente. uma questão rios passam Doje. 
amazônica. gostaria de observar alguns aspec10s. Em toda a Re- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
gião Amazónica - e excluo o Pará. porque nãó tenho 0 ''retmton O SR. PRESIDEr_«E {Nabor Junior)- Concedo a palavra 
deste Estado-. incluindo o Estado do Amazonas, a si !nação social, ao nobre Senador Joaquim Bea10. 
econõmica e de infm~lmtura dos serviços pôblicos é a pior pos- O, SR, JOAQUIM BEATO (PSDB-ES. Pronuncia o se
sível. No caso da Saúde, por exemplo, além da nossa reilidade de guinte discwro. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e 
certa maneira ser um :retiato da vexdade brasileira, nas nossas re- SIS. Senadores, o PSDB e o Brasil saem fortalecidos dessas eleiçõ
giões,no"Estado de V. Ex•,no meu Estado de Ro:raima_e nos Esta- es gerais de 1994. se ilão -_as '!'ªis iDlportantes. seguramente as 
dos amazônicos, a sitnação é mais 'preciiíli ainda pela falta de ca- . mais amplas da nossa história. E importante observar que O pleito 
pacidade flll3llceira em responder prontamente a e,sses problemas realimdo este ano, além de sua amplitnde, cercou-se de cirrunstân
que estão a afligir nossas populações. O Sistema UDioo de Saúde cias que lbe conferiram excepcional importância. como o fato de 
que veio para. resolver a questão da Saúde do nosso Pais e particu- ter sido precedido por uma verdadeira faxina nacionã.l, que teve 
lannente a questão médico-hospitalar nas nossas regiões, C<lll10 seus pontos ahos no impeacbment do Presidente Fernando Collor 
essi tentativa de se mtmicipalizar o sistexoa. na realidade, sãO si- e na auto-investigação que retalhou e expôs à Nação as vísceras do 
mulacros de sistema. No Estado de Rondônia, por·exemplo, houve Congre;;so Nacional- a CP! do OJ:çamento. 
uma municipalização das ações de saúde, como também, creio, no E significativo que o PSDB, decon:idos apenas seis anos de 
Amapá, em Roraima e no Amazonas. No entan10, essa municipali- sua fundação e cinco da obtenção de seu registro, logre eleger o 
zação é meramente pro forma. Do ponto de vista prático, não Presidente da República. extensas bancadas oo Congresso Nacic>
ocotreU porque os mutricípios. por incapacidade fmanc:eira e em nal e nas ~sembléias Legislativas e &eis GOvernadores? inclusive 
muitos casos até por negligência dos prefeitos, não -aSsu.Qlirafn em três dos Estados mais .inlpOrtantes da Feáenlção. 
suas responsabilidades relativamente à saúde e à educação. No Es- Tudo isso, Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, é. para li6s 
tado de Rondônia, por exemplo, Dão temos as referencias do siste- do PSDB, motivo de júbilo. Nossa alegria, entretanto, não se res
ma. A população, além de não ter um atendimento adequado, não tringe ao.desempenho eleitoral do Partido, mas lastreia-Sê na opor
sabe de que maneira entiar no -sistema. quais os instrumentos ne· ttJ.nidade de .efetiva mudança que tal reso.!tado propiciará à Nação, 
cessários para isso. 1s10 é: o Posto de saúde Dão está aparelhado, o que há muito necessita de lucidez e de compromissos sérios para 
centro médico não está aparelli.aOO, os ambolat6rios nãõ existem. reverter o sofrido cotidiano dos seus cidadãos. A vitória -que o 
De modo que a população no meu Estado, Rondônia. e aq:edito PSDB couquistoo nas UIDaS, mais do que o reconhecimento da h o
que também seja um fenômeno do Est,ado de Y., Ex', Dão lllOire nestidade e da seriedade dps políticos que fazem parte da agremia
das doenças, mas por falta de atendimento médico-hospita~. E ção, é a vitória de uma idéia, du uma noVa: proposta na arte"de go
isso está inclusive registrado e consignado nos doeumen10S emiti- vemar, que defende a teWJjio da eftcácia,' do regime de mercado 
dos pelo Ministério da Saúde. A causa mortis principal em Ron- com a pzeocupação social dos partidos sitnados mais à esquetda 
dônia não são as doenças, mas a falta de atendimento médico. A no espectro político. 
pop1lação não consegue chegar ao Sistema Único de' Saúde no A eleição de Fernando Henrique Cardoso pode ser analisa
meu Estado. Por outro lado, gostaria de aproveitar o discurso de V. da sob divers_os ângulos, mas em todos eles apresenta-se um vérti
Ex' e, na qualidade de Líder, para cumprimentá-lo pela abordagem . ce que há tempo se IDIDOU uma exigência inadiável: a recupemção 
que faz dessas questões qile são fundamentais para o desenvolvi- pelo homem piÍblico da credibilidade perante o eleitor de todo• os 
mento do Estado que aqui representa, e de pedir ao futnro Presi- segmen10S da sociedade, que se revela disposta a construir um 
dente da Repiblicà que promova uma rediv~o territorial na Ama- OOVQ. tempo, para o que exige um novo mOOelo de gestão política. 
zônia; A Amazônia não vai se desenvolvet $C não for :redividida Esse novo modelO terá que Contar com- a in~a participa
tenitorialmente. Precisamos ocupar certos espaços amazAnicos ção da conmnidade brasileira na definição de suas prioridades e na 
que hoje estão à m>Igem do desenvolvimento, porque também es- elabotação de suas diretrizes, e de combinar, como tem oconido 
tão à margem dos rios. sem acesso. e COID._ ~ !i_os sem o aproveita- nas experiências social-democráticas, estabilidade política. cresci
mento econômie<> adequado à nossa realidade. ~ )llOOo q1ie eu me:nto eooriõmico e democratização de oportunidades. de fOIIDa a 
queria primeiro cüinprlmentar V. Ex_• pela abordagem que faz so- promoverumaefetivajustiçaSocial. 
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Esta, Sr. Presidente,. Sh, e Srs. Senadores, há de ser a tôni
ca do novo Govemo, reivindicada pela sociedade bxasileira e as
sentada nos lineameDlos doutxinmios e programáticOs do Partido 
da Social Democracia Brasileira. O PSDB é um partido afmado 
com os novos tempos, que procura agir em consonânciã- com ? 
povo bxasileiro, e que :possui as resp:>Slas adequadas para este deli
cado momento da vida nacional e inteinacional. Foi-se o tempo 
em que os governantes e govemados fonnavam grupos distintos e 
buscavam. a qualquer casto, num esforço desonlenado e_ vão. o 
crescimento econômico. O cidadão comum, hoje, não é um sim
ples indivíduo governado; ele quer participar ativamente cJt: prc> 
cesso decis6rio e comparlilbar da bisca de consenso. O ~cunen
to econôm.ico, apenas, -sem participação eh Sociedade civil. sem 
democratização de oportunidades, sem ;e<fistribuição de renda, 
nãO basta para consolidar a democracia. E preciso, sim, promover 
o desenvolvimento da sociedade brasileira como um todo, mas 
sem nos afastannos da proposta permanente de valorização da ci
d.a.da.Dia, do diálogo constante com a sociedade civil. 

Fernando Henrique Cardoso chega à Presidê11cia ® _Rqní
blica com metas totalmente transparentes. Qualquer brasileiro ra
zoavelmente infOima.do sabe dos seus propósitos de promover as 
reformas administJ:ativa, íu;;cal e previdenciária, indispensáveis 
para viabilizar o Estado; de abrir a econo~ para ai:rair no~os in
vestimentos que ajudem a superar a estagnação econômica; de 
acelerar a privatização -das estatais com os cuidados neces~os 
para que tal processo não implique a engessamento da ação gover
namental; de realizar a reforma agrãria e combater a especulação 
fundiária como- condição inevitável para aumentar a produção 
agrícola e reduzir as tensões sociais; de alterar ll legislação eleito
tal e partidária, defendendo entre outras medidas a adoção do_ voto 
distrital misto e o Parlamentarismo. Temos certeza, Sr. Presidente, 
-de que essas providências, quase tódas consensuais, haverão de re
sultar em ampla discussão, que terá como palco não só a tribuna 
do Congresso, mas também os campi das universidades, os ior· 
nais. o rádio, a televisão, os sindicatos e outras organiza~ da so
ciedade civil; enfim, todos os <aDais de participação popular. 

O PSDB, Sr. Presidente, originou-se da neeessidade que 
Parlamentares, políticos e cidadãos conscientes sentiram âe resta
belecer os propósitos da Nova República, que envelheceu precoce
mente e frustrou a expectativa de milhões de brasileiros que ~ia
vam por uma vida mais humana, mais justa, inais digna. 

O Programa do PSDB f<,?i preciso em seu diágh6Stico 
na época: -

Hoje o Brasil vive entre patinteses_. a economia 
permanece estagnada, os salários achatados, a questão 
da dívida externa sem solução, a inflação -tio linriar do 
desconlrole. O desgov~o_ ex~ pressões coi:porati
vistas, comprOmetendo _ainda mais a eficiência e as _fi
nanças do setor público e fazendo o peso maior da cnse 
recair precisamente sobre as camadas mais indefesas da 
população. A troca de favores virou _m~ ~te-~ 
política. e a coriupção. sem os tapumes do autoritansmo,. 
se exibe aos olhos e ouvidos da Nação enoja4a, deSlll<F 
ralizando os poderes públicos e lançando " desctédito 
sobre a atividade política em geral 

'(MANIFESTO- PROGRAMA-ESTATUTO; 
p.l6) -- - ·- . 

Por isto"- assinala o Programa em suas Drretp
zes Básicas -,"o PSDB lutar.í pela tr.msformação das es
trutmas econômicis e sociais- brasileiras e have:rá de in- _ 
corporar a luta por igualdade efetiva de todos os que so
frem disc:rimllia.ção- na s_ocledade, notadamente as mu-
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lberes, os negros, os fndios e os idosos.(ldem. p.l9) 

Essa disposição para o debate. para a eliminação das desi· 
gual~des. para renovação e- para o cirmprimérito dos compromis
s-os feitoS com o eleitor e cam. a população expljca o crescimento 
do PSDB, ntima sociedade que reclama estlmulos à produção. pro
moção do bem-estar coletivo e, sobremdo, dos padxões éticos de 
conduta politica. 

O Estado brasileiro, por muito tempo. permaneceu engessa· 
do por uma elite retrógrada, refratária à democratização das opor· 
tunidades e da redistnõuição -da renda. Manobrando em p1pveito 
próprio, e§sa elite iinf,õs a preva1ência do capital sobre o trabalho; 
instituiu o monopólio da terra; relegoo a segundo plano as preocu
pações cOin saúde e educação; manteve-se na confortável posição 
de fazer do mercado uma partilha que excluia os desempregados, 
os vellios, os doentes, os analfabetos e os descapitalizados. 

O resultado desse modelo aí está: 32 milhões de brasileirol; 
famintos; a pior -distribuição-de renda do mundo, conforme a 
ONU em contiaste com a posição de décima economia do plane
la; a ~de pública sucateada, convivendo com a medicina privada 
excludente e c::ua; 28 milhões de brasileiros completamente anal
fabetos e uma das piores taxas em todo mundo de analfabetismo 
funciona~ 23 milhões de desempregados e subempregados; uma 
produção agrícola que estacionou num patamar de 80 milhões de 
toneladas de ~ colhidas anualmente, apesar da vastidão do 
nosso território e das condições clíma.t.ol6gicas propícias; nina in
dústria de bens de_ consumo sofl.sti_Cada, que atende a pequenas 
parcelas eh.. pÕpula.Ção; uma concentração-urbana ~xCeSsiva e caó
tica, agrnvada pelo déficit estirilado de !O a 12 milhões de mora· 
dias e pela presença, segundo ó Censo de 1991, âe 21llilhões, 8(1() 
mil indigentes nas cidades. 

Analisando mais profundamente, numa obra recente, o as
pecto concentrador e excludente de nosso modelo político e eco.. 
nôn;úco o _econom.i~ Pau_lo_ R. Schillli;l" _faz, entre outras, estas 
oonÜat~ae;, . 

''Em 1981, os 1% mais ricos- ganha'o'am tanto_ quanto os 
50% mais pobres. Em 1989,66% mais dO qué eles. · 

~ ''Oi "10% maiS ricoS" D.os países capitalistas centrais se 
apropriam entre 20 e 25% di renda -nOcional. .. 

-_ "Nos países do Terceiro Mundo.- os índices de concentra
ção de renda são maiores. Os "10% mais ricos" se locupletam". __ 
com 25,5 a 43% dassa renda. 

- - -- Segundo os dados do Banco Mund.ia!, ll?e e!e ~ta. no B:a
sil,. superando os índices de nove países da Africa. Asta e Aménca 
Latina, esse indico era; em f990, de 46,2%. Mas o PNAD (Pesqui· 
sa Nacional por Amostragem Domiciliar) de 1989 _registrou o fudi

. ce de 53,2%. (BRASIL: A PIOR DISTRffiUIÇAO DE RENDA 
PO PLAt'ffil'A - CEDI/KOINONIA. 1994; PP· 66.{;8). 

- Continua Schilling:. ''Nos Estados Unidos, nos informa John 
Kennelh Galbrnith_. os 20'% mais ricos se apropriam de 51,8% 
do PIB. porcentagem menor do_que- a conSegUida no Brasil pelos 
10% mais ricos." E mais:__ _ 

"Se compararmos a renda individual de cada um dos "I% 
mais .ricos'' com._.as dos ''50% mais pobres". vemos que existe uma 
desproporção de 288xl. Oú seja, o que um-ganha em um.dia de 
trabalho, o outro recebe em 1 ano (descartados domingos e·fe
riados)." _ 

O Sr. Odacir Soares - Permite-Ine V. Exa um aparte, 
Senador? 

O SR. JOAQUIM BEATO- Com pr3Zer, Senadoi Odacir 
Soares. 

O -Sr .. Odacir SoarEi - Nobre Senador, quero cumprimen
tá-lo pela abordagem que faz sobre a problemática brasileira e por 
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ter tocado em pontos fundamentais que, a meu ver, devem se COilS· 

tibJir na preoCUpação do futuro Governo: a reestruturação do Esta· 
do através de reformas estruturais. que incluem a reforma da Pre· 
vidência, a reforma tributária e a fiscal; reformas que, segundo 
meu entendimento, devem anteceder as do campo social. cujos in· 
dicadores V .. Ex• aqui registra com muita propriedade e absoluta 
fidelidade. O Governo precisa se preparar, do ponto de vista fman. 
ceiro, parn. dispor dos recursos necessários pam resgatar essa dívi· 
da social que é imensa. Os indicadores que V .. Ex• está aqui regis· 
trando e consignando refletem a situação em que se encontra a 
gmnde maioria da população brasileila, prmcfpalmeote aquela que 
está à margem da sociedade e do próprio Esta.d0. Por iSso, toda vez 
que ouço falar em cidadania. preocupo-me com essa expressão Da 
riiedida em que um povo que não come, que não domie- e que não 
tem onde mornr não tem capacidade de exercer plenamente esses 
preceitos que estão consignados na ConstituiçãO e que lhe assegu
ram o exerciciO-da cidaciania. Diz um sociólogo, cuja obra recente-
inente tive o privilégio de ler, que as socie9ades que exercitam 
plenamente a cidadanía são as bomogêneas. E necessário que haja 
um nível de desenvolvimento muito elevado e, em deconência, 
um nível de independência e de bem·estar que permita a cada ci· 
dadão o exercíciO dessa cidadania a que estamos aqui_ sempre a 
nos referir, prinCipalmente esses movimentos comunitários. Então, 
o gmnde desafio do Governo Fernando Henrique Cardoso está aí 
consignado no discurso-de V. Ex-: primeiro, fazer a refoona _do 
Estado. adaptá-lo, adequá-lo a esses desafios oeoliados na -questão 
social. Em todos os oronunciainentos 00 nossQ futuro _Presidente, 
Senador Fernando Hêmi.que Cardoso, e do Vice·Presidente, Sena
dor Mart:o Macie~ temos observado grande preocupação com o 
problema social brasileiro~ Os índicadores econõmicos do nosso 
País, dentro do contexto mundial, levam-nos à certeza de_ que va
mos viver. a partir de 1995. um perlodo de crescimento econôini
co, o que permitirá ao Governo fazer melhor distrib.lição de rique
za e de renda. V. Exa disse, muito bem, que ~0% -da população 
brasileira detém 90% do Produto hrt.etno Bruto e _da ôqueza ilacio
nal, e 90% detém apenas 10% desse Pre<Jul.9_Intemo Bruto e dessa 
riqueza nacional, o que nos leva ao fato de que 90%-da população -
brasileira vive à margem do progresso e do desenvolvimento do_ 
País. Enun essas as obsetvações que eu queria fazei. Gostaria, 
também, de cumprimentá-lo pelo discurso que fai nesta tarde, 
oportuno. profundo e que traz à nossa reflexão os indiCád.ores ver
dadeiros do Estado brasileiro, que precisãm ser modificados. 

O SR.. JOAQUIM BEATO- Senador Odacir Sol~J'CS, agrnc 
deço-Jbe _o aparte, que subscrevo. ReaflllilO que nõsSó- discw:so 
está exatamente na linha do peil.samento que V. Ex• mariifesia. O 
novo Governo bá de tomar as medidas correspondentes a esse de· 
safio da realidade brasileila e da realidade iotemaciooal. 

O Sr. Odacir Soares- Gostaria que V. Ex• me pennitisse 
dizer que, às vezes. vejo ria imPrensa que ã. classe política iiã.õ está 
afinada co-m esse sentimento, com o-que não concordo. O Con-
gresso Nacional gue acaba de ser eleito e os remanescentes ~-Se~ __ _ 
nado têm consciência dos problemas brasileiroS e estão solidários 
com a vontade do futuro Govemo de fazer essas tefonna.S; não 
apenas fazeT essas reforn:l3S no Estado, mas também t.nmsformáw 
las em benefidos pz.:-a a população. O Congresso está afmado com 
isso; apenas essas vozes agourentas, essas vozes que gost.aiD ô.e se
fixar no C2.-0S é que não acreditam Disso. A classe política brasileira 
tom essa consciência e es'c.á afinada com os desígnios do novo Go
verno. 

O SR. JOAQUIM BEATO- Certamente posso garantir à 
V .. Ex• que essa é a grande esperança do povo brasileiro. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Delrtro desta visão solidária com os-- pObres, Scb.illing acres-

centa um capítulo em que faz uma esclarecedo:çt tipologia dos "ex
cluídos" do nosso modelo: 

1. Os eXcluídos pelo sistema e :Pelo sulxiesenvolvimentO
são os 23 milhões que, "em razão do subdesenvolvimento da eco
nOmia Uiba.Da-e da cOncen:traçãó da ptopnedaâe rural. estão limi
narmente excluídos do mercado de trabalhQ". A nossa PEA é mui
tO inferiOr à dos PãiSes·deserlvolvídos. 

2. Os legalmenle excluídos dos direitos tiabalbistas- são os 
,-'26,6 milhões, um entre cada tres assalariai:lOs britsileiros" que 

-
1'ainda não USufniem o direito básico de ter carteira de trabalho as
sinada, de ver legaliza:da sua relação de trabalho11

• 

3 .. Os excluídos pela crise econômica e pela "modernidade 
neOliberal'' - sãO OS 15/20 milhões de de-Simjiegãáos que no anõ-
2<XX) povoarão'noSsãs ruas. caso persistam a recessão e a tendên
cia de o aumento de produção nãó -manter uma re1ação propon::io
nal direta com a abertura de novos empregos. 

Houve o aumento de 40% na produção de automóveis em 
1993, sendo que as oportunidades de emprego crescexam apenas 
1%. Estamos usando uma tecnologia que· substitui-o homem pela 
máquiria. .. - . . . 

4. Os excluídos do m.en::ado de consumo capitalista - são 
cerca de 34 milhões de tiabalhadores que ganham até dois salários 
mínimos. Em 1980, eram necessárias 157 horas e 4 minutos da tra
balho pan coxopr.>ruma cesta básica; em 1988,188b0Ills e 14 mi
nutos; em 1994. no mês de março. foram necessãrios um salário 
míniino e méiõe, ein jrinbo, quase dois Sãlários lDÍD.ililos. 

-5. Os excluídos pelo lati.fiíndio - são os milhões de mini
fundiários, com propriedades rurais que apresentam uma superfí· 
cie média <le 3,3ha, enquanto 2.174 latifúndios apresentam uma 
méôfa de 25.90Cfii pC>r propriedade. A conclusão é que cada um 
dos grandes latifundiários possui tanta rem quanto 7.848 minifun
diários.. -Conclui Schilling:: "O i:iiquestionável é que os excluídos._ 
superam de lOnge os 100 milhões: VerifiCa-Se um~COnsenso de que 
não maís de 20 a 30 miJbões possam ser classificados efetiva.iitente 
calno -cOOsUinidoreS • .:. ::... esta palavra -oo vocabuláno ecooôriliCo se 
traduz, no vocabulário político, como "cidadão". Os demais estão 
excluídos do Brasil capitalista." É uma tipologia, Sr: Presidente, 
que :radiografa uma realidade tremendamente trágica e denuncia
doxa. 

Em artigo pUblicado no Jornal de Brasília, no ano passa
do, o Professor 1osé1atobá Linspôs o dedo na ferida: 

Ficamos muito coridiciõnados num modelo cen· 
trado no progresso do_ capital. A ciência e a tecnologia, 
em noss6 sistema, não beneficiam o homem. a soCiedade 
humana, a natureza e a vida em geral. Cada m.áquiíiã. 
mais nova, -mais-veloz, traz mais produção, mais acumn· 
lação de capital, mais desempregados, mais doentes, 
mais violência, mais assaltos. mais agressões. ... As rCgiõ
es e as cidades mais ricas exploram mais ainda as mais 
pObres. 

O diagnóstico, atribuindo boa parte dos males das socie.h
des con'temporâneas ao liberalismo sem compromisso_ com o: so
cial, é endossado pelo Professor de Economia da PUC-RJ, Edwaro 
Amadeo; 

O hõeralismo americano dos anos 80 .:. afirma -
aumentou a diferença entre ricoS ·e pobres, mas não au-

- -- mentou a eficiênc4t da economia ainericã:na. -

Com relação ao Brasil, Amadeo obseiVa: 

Düícil a situação: o modelo liberal não nos serve, 
mas a opção via Estado se mostrou um fracasso. Trata· 
se de uma falsa dicotomia. Há uma terceira via que com-
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bina mercado, Estado e uma sociedade estruturada, soli
dária, que valoriza o sucesso coletivo e preocupa-se com 
o longo prazo. 

Ora. Sr. Presidente, Sr's e Sts. Senadores, essa tm:eira via. que 
congrega o mercado, o Estado e a sociedade- a. opinião é IIÜDha- é a 
social-clemoaacia, que lem na experiência alemã o seu paf.ldigma. e 
que tem demoosuado bons resultados em divetSOS países. A social
democracia combina as virtudes do socialismo com a lógica do mer
cado. Na importante obrn de Norloerto Bobbio et alli denominada 
"Dicionário de PolítiCa", encontramos uma iniereSsante observação 
que vale a pena citar. ·~-.-) as experiências social-demoaáticas Dão se 
têm C3111Cterizado somente por detenninadas relações entre partidos e 
sindicatos e por políticas ecooômicas e sociais específicas. Elas tam
bém têm visado à criação de otdenameotos administiativos e políticos 
coerentes com a estrntégia global" 

Pode-se inferir, de todos esse raciocínios, que as experiên
cias social-democráticaS respaldam o governo que se vai implantar 
no Brasil, com a árdua tarefa de reconstruir este País a partir de ja
neiro. A socióloga Aspásia Ca.m:ngo, presidente do JPEA, apontou 
com precisão, em recente artigO, publicado no Correio Brazilien·., 
se. os caminhos a serem tri1hados para a consecução desse objeti
vo: "A grande missão do próxiinO Governo será recuperar a a:edi
bilidade necessária para devolver ao Estado uma parte substancial 
da iniciativa e da legitimidade perdida. So assim poderá dialogar 
com essa sociedade rebelde e insurgem.~ ciosa de mudanças na · 
mentalidade e na composição de suás elites." 

O PSDB, Sr. Presidente, é um partido afmado com o povO, 
''perto do pulsar das ruas'', e consciente da necessidade de tnmsfor~ 
mar a sociedade brasileira. Credenciou-se, portanto, para fazer as 
mudanças reclamadas pela JX>I'llação. que, aliás, fazem parte do 
seu programa. O PSDB não abre mão do regime democrático, o 
único que viabiliza a convivência dos contrários e que, excluindo 
sectarismos• e violência política, promove a igpa1dade para as mi~ 
norias e _dignidade para todas as pessoas- EmbÕra elegendo o Pre
sidente da República, o PSDB continua defensor fiel do parlamen
tarismo, sislema que fortalece .os partidos, ao conlxário do presi
dencialismo, onde o poder unipessoal é um convite pemianente ao 
fisiOiogismo politico. -- - -· - -

Constam também, entre as: diretrizes básicas do Partido, a 
expansão e a gratuidade do"ensino píblico. com gestão dem.ocráti
ta e valorização dos educadores; a implantação de um sistema de 
seguridade compatível com os postulados da dignidade das pes
soas; o crescimento econ~co xápido e sustentado, mediante ele
vados investimentos, eficiência na utilização dos recursos e ad~ 
ção de tecnologia modema; a defesa dos interesses brasileiros no 
exterior e autoridade para arbitrar internamente OS'"Saéiifieiõs -~
cessários à retomada do crescimento; a refotma do Estado, incluin
do-se o combate ao clientelismo e ã ociosidade, a valorização da 
eficiência. a reestruturação da máquina administrativa, a revisão 
da legislação tn"butária e maior lraD>ferencia de recursos para Esta-
dose municípios. - - - · -

E. ainda, reforma agrária que assegure a expioiação Iacional 
da terra e que atenda à conveniência econômica, à cqüidade social 
e à defesa· do _meio ambiente; reforma do sistema fmanceiro para 
adequã-lo às necessidades de uma política desenv_olvimentista~ 
preseiVação <fu.s recursos naturais, com a ocupação racional do 
solo e o combate à esperulação imobiliária; e presenÇa ativa no ce
nário intemacionãl, por meio do diálogo e da cooperação, com ên
fase especial na integtação latino-americana. - .. -

O Sr. Aureo MeDo- Perlllite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOAQUIM BEATO- Ouço o aparte do nobre Se
nador Aureo Mello. 

O Sr. Auieo MeDo - Nobre Senador Joaquim Beato. ve
nho apreciando, com muito interesse, o 1:irifbante discurso que V. 
Ex• está fazendo, amealhando, inclusive, dados muito importantes 
e de grande utilidade para qualquer pessoa, que dizem muito ares
peito da simação do Brasil. Ainda há poucos dias, fiz uma viagem 
- ~ minhas preferenc~ :ou seji;de_ôiúbus ~pela Via Outra. de 
São Paulo ao Rio de Janeiro: a situação é estarrecedora! O que se 
vê de sujeira, de subdesenvolvimento, de imundície ao longo da 
estrada é pavoroso. Ao mesmo tempo, quando nos aproximamos 
do Rio de Janeiro, o número de choupanas cresce de maneira desa
poderada, desal:rida, inacional. Não São choupanas de classe mé
dia, de gente pobre: são cl:toupanas de gente miserável. que mora 
ali como qualquer bicho mora numa toca. taJvez até em condições 
inferiores i dos bichos, potque a madeira é mais po1v..a e purrefata 
em certas ocasiões-. Então._ isso nos leva a pensax:; será que esses 
cidadãos estão ali por ~to, prazer, masoquismo. vagabundagem, 
por falta de vontade de trabaJhar! Ou será porque não têm outrO 
jeito, outro horizonte, ou as suas m~tes não lhes permitem outro 
avan_ço? A seguir. pensamos _no problema da reforma agrária. 
Lembro-me inclusive de um livro, de J.G- de Araúj-o Jorge, intitu
lado ''btasil" (com letra minúscula), em que ele fala na cidade de 

-Andradina, criada pelo pai do nosso antigo colega Aureo de Mou
ra Andrade. Ele a fundou de que maneira? Possuia um imenso ter
reno e o dividiu em lotes para vender àquele }X)VO miserável que 
estava nas imediações. Mas, antes de vender, cop.seguiu criar uma 
infra-estrutum com hospitais, bancos, e:>eOias, postos policiais, pa· 
vimentação e ensinou o pessoal a trabalhar em roÇa. Resultado: to
dos ficaram interessados em comprar aquele terreno~-porque ti
nham meios para pagar a luz elétrica. águã. etc: EDtão. Andradina. 
gmças a esses colonos. que eram miríades, atualmente é uma das 
gmndes cidades e orgulho de São Paulo- Entâo, fiquei pensai:J.do: 
as tem.s dos govemos federal e estadual poderiam serVir. depois 
de devidamente trabalhadas. de atiativo para essa população mise
rável que existe por aí, desassistida. inculta e incompetente. Esse é 
o grande lembrete que nós, interessados neste grande País chama
do Brasil, devemos atribuir ao nosso Fernando Henrique, que é um 
possível ~idente social~ Fernando Henrique, veja o exemplo 
de Andradinal Faça a reforma agciria. mas não obrigando o indiví
duo a ir para um núCleo de coloDiza.ção-que depois -poderá vender. 
Não. Ele vai trabalhar num terreno com uma infra-estrutura perfei
tamente organizada. E vai porque quer, porque vê que a jogada é 
aquela. que o interesse é aquele, que é ali que vai ganhar diriheiro, 
prosperar e sua família vai ficar feliz. Desculpe o alongado do 

_aparte, mas o brilhantismo do discurso de V~ Ex• e _a profundid<J.de 
do que está dizendo realmente pedem que nos alongueMoS um -
pouco e procuremos nos aprofundar na análise de tão grande pro
blema. Muito obrigado. 

O SR. JOAQUIM BEATO- Senador'Aureo Mello, agra
deço o aparte de V. Ex ... Este fenômeno que V. Ex .. registrou, com 
tanta sensibilidade, da pobreza, da miséria, da sujeixa, fala dos ex
cluidos que citamos aqui e que é _o resultado do nosso modelo de 
capitalismo selvagem. concentrador e excludente. Se deve ter solu
ção em algumas iniciatiVàs pessoaiS, digamos, burilanitáiias, dive 
ter sobretudo uma solução mais ampla, como a reforma agrária, 
que V~ Ex• também aponta como caminho para a solução 00 pro
blema., 

Finalmente, Sr. Presidente. quero assinalar. dentre todas as 
diretriz.es do nosso Partido, a justiça sociar COmo meta do _desen
Volvimento (MP .E-, p.20)- Para o PSD.B, a suprema injustiça so
cial é a miséria, impond<>-se, portanto, o urgente resgate da divída 
social que temos para oom milhõeS de excluídos, irmãos nossos 
que vivem em situação de absoluta precariedade. Dentro dessa 6ti
ca. o PSDB propõe-se a combater não só as desigualdades sociaís, 
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mas também as regionais, "aspecto :inseparável da pobreza. da 
concentração da renda e da riqueza. em nosso País". "O PSDB_
estabelece o nosso programa - apoiará decididã.Inerite políticas de 
desenvolvimento regional, cujos benefícios ChCgilem-diretamente 
ao povo e não a Oligarquias". 

Essas. em breves palavras, são _as diretrizes que nOrteiam o 
PSDB. agremiação que nasceu "longe das benesses oflciais, mas 
perto do pulsar das ruas 11

• É com .estas metas, Sr. Presidente e no
bres colegas, que o PSDB, em permanente diálogo com o Con
gresso Nacional e em contato permanente com a sociedade brasi
leim, fará certamente o seu--governo, no-qual a que_stão social dei
xará de ser tratada como subproduto do crescimento econômico e 
mexa questão de repressão policia]; e a justiça sodal será a razão 
própria e a própria eSSência de um projeto para -a nossa Nação, que 
promova meThor qualidade de vida e ganmta o acesso à plena cida
dania e igualdade aos discrimii:tados na sociedade brasileira: "as 
mulheres, os negros, os índios e os idosos'~ e mais do que isso, aos 
milhões de brasileiros iníquanlente reduzidos até á-gófãl fufamai:l
te condição de excluídos. 

Era o que tioba a dizer, Sr. Presidente. 

DuranJe v discurso do Sr~_!oaguim Beatol O' Sr~ 
Nabor Júnior, 2" &cretário;-deixa a--cadeira da presi
dência, que e ocupada pelo Sr. Jacques Silva. 

Durante o discurso do Sr. Joaquim Beato, o Sr. 
Jacques Silva, deixa a cadeira da presidência, que é 
o_cupada pelo Sr. Nabor Júnior, 2" Secretário. 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: _ 
Aúreo Mello _: Carlos Patrocilrlo_- Fla:Vi3Do -M"êlo - Gan

baldi Alves Filho -Guilherme Palmeira - Hugo ~aP9leão ~Jonas 
Pinheiro- Jônice Tristão- José Fogaça- Mauro :Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a mesa, re-~ 
querimento que será lido pelo Sr. J• Secretário. ~ 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 910-A, DE 1994 

Requeiro, baseado no art. 13, § 1°, do Regimento lntemo, 
seja considerado como licença autor..zada o perlodo de 1 o a 21 do 
corrente mês, quando estive ausente dos trabalhos da Casa. aten-
dendo a compromissos partidários. · · 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1994. - Se_rui.dor An
tonio Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - l'ica concedida a 
licença solicitada.. 

Sobre a mesa, requerimento-que será lidó pelo Sr. 1 oS~ 
táriõ.-

É lido e aprovádo o seguinte: 

REQUER1MENTO N• 911, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13;inciso 1°, do Regimento I.Õ.temo des

ta Casa LegiSlativa, requeiro seja cons!derada licença autorizada 
minha ausência n0sdias_3, 4 e_25 do conente mês tendo em vista 
encontrar-me, naquelas datas, tratando de ;_-~D.t.Os pÕÜticO-j,alti-
dários em meu EStado. 

Nestes termos ·• 
Pede defe:riillento. 
Bruilia, 30 de novembro de 1994. -Sena<k>;João Calmon.-

O SR. !'RESIDENTE (Nabor Júnior) - Fica concedida a 
licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerjmento c. e será lido pelo Sr. 1 o -se~-

tário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 912, DE 1994 

Nos teonos do disposto no art. 13, § I •, do Regimento ln
temo, requeiro abono das faltas do m.ês de novembro. COITespon
dentes aos dias: 1. 3, 4, 7, 8, 9, lO, 16, 17, 18 e 21. tendo em vista 
a necesSidade de minha presença em meu Estado para tratar de as
suntos partidários. 

Bxasilia, 30 de novembro de 1994.- Senador Epitacio Ca
feteira. 

-------- -

O SR. PRESIDENTE (Nabor JlÍnior) - Fica eoílcedida a 
licença solicíta:da. 

Sobre a mesa, requerimento _que será lido pelo Sr. 1° Secre--
tário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUER1MENTO N" 913, DE 1994 

Requeiro~ noS termos do art. 43. inciso IT, combinado com o 
§ 1• do art._13 do Regimento Interno do SenadQF~ral, que S<l
jam considerados cOmO 1iceitça aÍltoiÍudá os dias 1, 3, 4, 10, 16; 
17,18, 21 e 25 de novembro de f994_. quando estive ausente dos 
trabalhos desta Casa, cumprindÕ-Comprom]SsoS político-partidá
rios no meu Estado. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994. - Senador .D;.. 
rio Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - l'ica concedida a 
licença solicitada. 

Sc_:>bre a mesa, requerimento que secl. lido pelo Sr. 1° Secre
tário. 

~ ~É lido e aprovado o seguinte: 

REQUER1MENTO N• 914, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 13., § 1°, do Regiri:iento Interno, 

que seja considerado como. licença autorizada os di~ 1°, 3, 4, 7_. 8, 
9, lO, 16, 17, 18, 21,25 e 28 do commte mês, porestartiatando de 
as..c;untos partidários no meU Estado~----

Neste termo. 
Pede deferimento, 
Sala das Sessões. 30 de novembro de 1994. - Senador Wil-

son MartiD.s. - - -- -- - -

O SR. PRESIDENTE (Nahor Júni<><) - Fica concedida a 
licença soliCitada. 

- Sobre i ~ requerimento que será. lido pelo Sr. 1 o Seo:e-
~ tário. 

É lido e aprOvado _o seguinte 

REQUERIMENTO N" 915, DE 1994 _ 

Requeiro a V. Ex•, nó5 tennos do art.~ 13. § 1 •, do Regimento 
Interno do Senado Federnl, sejam consUleradas como licença autoriza
da.as ausências às sessões~dos dias l, 3, 4, 7, 8, 9, lO, 16, 17, 18, 21, 
25 e 28 de nov.em.bro de 1994, em razãO de viagens ao Paraná, para 
atender a comprom:issõs partidários, anteriormente agendados. 

Bras! lia, 30 de novetnbro de 1994. -_Semrdor José Richa. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ~ Fica cóncerudi a 

licença solicitada. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-tário; ~ ·~· . ~ 

É lido e aprovado o Seguinte -
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REQUERIMENTO N• 916, DE 1994 

Nos tennos do art. 55, III, da Constituição, e para os fms do 
disposto DO art. 13, § I •, do Regimento intemo, requeiro sejam consi- . 
demdos como licença autorizada os dias 1,3, 4, 7,8, 9, 10, 16, 17, 18, 
21, 25 e 28 de novembro do corrente :mo, quando estive afastado dos 
txabahos da Casa atendendo a compromissos DO Estado de Alagoas. 

Sala das Sessões, ·30 de novembro de 1994. - Senador Ghi
Jherme Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Fica collcedida a 
licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que sexá lido pelo Sr. l~S~· 
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 917, DE 1994 

Nos temros do arL 13, § 1°, do Regimento Interno do Sena
do Feàeral, requeiro sejam consideradas como licença autorizada 
as faltas occaridas nos dias I. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 
25 do mês de novembro do cox:rente ano, em virtude de encontntr
me atendendo a vários compromissos parlamentares nesta cidade e 
no Estado de Mato Grosso. - -

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994.- Senidor Már
cio Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Fica concedida a 
licença solicililda. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 918, DE 1994 

Dustre Presidente, 
Com fundamemo no art. 13, § 1 •, do ReJ!imento !ntemo do 

Senado Federal. requeiro a Vossa Excelência pam que sejam con
sideradas como licença autoriZada, as minhas ausências regist.J:adas 
nas sessões dos dias I, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16; 17,25 e 28 do mês de 
novembro do presente, tendo em vista que tive de cumprir com
promissOs parlamentares e partidários no RiO Grande do SuL 

Sala das Sessões, 30 do novembro de 1994 . ..:Senador José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Fica concedida a 
licença solicitada. • • 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I o Secre-
tário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 919, DE 1994 

Requeiro, nos -t.eiitios do art. 13. § 1°, do Re_glmento Inter- _ 
no, seja consid.erilda como licença autorizada a miDba ausência dos 
trabalhos da Casa durante o_ n:iês de novembro do c:ommte, por 
motivos políticos no Estado do Acre. -

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994.- Senador Fla
viano MelO-

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Fica concedída -a 
licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que sení. lido pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 920, DE 1994 

Nos termos do art. 13, § ! 0
, do Regiilleilt.O Interno ·do Séna-

do Federal, requeiro sej&m." considerados como_ ausência aut.oriza
da, os dias I •, 3, 4, 7, 8, 9. 10, 16 e 25 do mês de novembro em 
curso, te~ em vista a necessidade de minha permanência_no Es
tado de Rondônia, em virtude do Processo Eleitoral, na qualidade 
de Presidente do Diret6rio RegiO!laf de P:MDS. 

Sala das Sessões, 30 âe i:tovenibro âe 1994: ::. Senador Ro
oaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Fica concedida a 
li~nça solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERlMENTO N" 921, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § I", do Regimento Inter
no. sejam consideiados como-de Iícençã autoriiada, os dias 1°. 3; 
4, 7, &;9, 10, 16, 17, 18, 25,28e 29 de novembro últinio, p(,rmo
tivos de compromissos partidários assumidos em meu Estado, o 
Rio Grande do Norte. 

Brasília, 30 de novembro de 1994. -Senador Garibaldi Al
ves Faho. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Fica concedida a 
licença solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que-s-erá lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido _e aprovado o seguinte: 

- REQUERIMENTO N" 922, DE 1994 

Senhor PreSidente, 
Requeiro; nos tennos do art. 13, § 1 •;do Regimento Interno do 

Senado Federnl, sejam OODSidemdas como licença antoÍ:izada minhas 
ansências nos dias 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 1&; 21, 22, 23 e 25 do conen
te mêS, tendo em vista encOOtrar-me-no meu EstadO~ nesse5--dias, tra
tando de assuntos políticos de interesS"' - Estado e do PFL. 

Sala das Sessões~ 30 de novemb_ ~ 1994.- Senador Oda-
cir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Fica coricedida a 
licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimeO:to que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lido e aprovado ·o seguinte: 

REQUE~NTON•~,DEI994 

Senhor Presidente: 
Requeiio, nos termOS--do art 281 dO·ReSimento Intemo dO 

Senado Federal, dispensa de interstício e préViã distribUição de 
avulsos para o Parecern°237, de 1994-CCJ,- sobre a Mensagem 
n•314, de 1994 (n"899, âe 24-I0-94,na origem). do SenhorPresi
deDle da República, submetendo à apreciação do Senado Fedexal, 
a escolha do nome do Dr. ValdirRigb.etto, para exercer o cargo de 
J\.1inistro Togado do Tribunal Superior do T~balbo. na vaga de-
corrente da aposentadoria do fvfinistro ~:!arce16 Pimentel. -

- __ sala das Sessões. 30 de novembro de 1994.- Senador Jac
ques Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Aprovado o reque
rimento, o- projeto a que se refere figUrará. na Ordem do Dia da 
próxima sessão. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário. 
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REQUERIMENTO N' 924, DE 1994 

Senhor Presidente: _ . - ""'- ~' ___ _ 
Requeiro, nos termos do art 281 do Regimento lntemo do 

Senado Fedem!, a dispensa de int=ticio e prévia disttibuição de 
avulsos pan o Parecer n° 236. de 1994- CAE - sobre a Mensa
gem n' 349/94 (n' 991194, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à apreciação do Senado Federal o nome do 
Dr. Edison Rodrigues Chaves paxa exercer o cargo de Conselheiro 
do Cooselbo AdminiSt:ritiVo de Defesã Econômica. 

Sala das Sessões;30 de novembro de 1994. -Senador Juta: 
hy Magalhã..;. 

O SR. PRESIDENTE (Nabur Junior).,. Jl,provado o reque
rimento. o projeto a que se refere figu:rará na Oxdem do Dii da 
próxima sessão. _ . .. . 

Sobre a mesa, comunioação que será lida pelo Sr. I' Secretário. 

É lida a segum.ie: 

Brasília, 30 de novembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência. de acordo 

com o disposto na alínea a e no parágrafo único do art:. 3~ do Re
gimento Interno, que me ausentarei do país nos dias 2 e 3 de de
zembro próximo; com deStino a Buenos Aires. - -

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus 
protestos da mais alta estima e distinguida consideração. - Sena-
dor José Fogaça. · 

O SR. PRESIDENTE (Nabur Junior) ,- O expediente lido 
vai à p1blicação. 

A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se ama
nhã, às 1Ch30min, destinada à apreciação das Medidas Provisórias 
n's684, 685,695 a 697,700,703,705 a 707. 

tãrici. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 63 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEMDODIA 
Sobre _a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o scguiÍifu 

REQUERIMENTO N' 925, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos texmos do _a:rL _175? alín'ea d; do Regimento Interno, re

queiro inversão da Ordem do Dia. a fim de que a inatéria constante 
do item n° 32 seja submetida ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994:-JacquesSilva. 
O SR. PRESIDENTE (Nabur Junior) -Será feita a inver

são solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (NaOOr-Junior) :- Item.32: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
827, de 1994, do Senador Gilberto Mil:anda, solicitando, 
nos tem:J.os do art 172. inciso I. do Regimento futemo, 3. 
inclusão, em Otdem do ma, do Projeto de Lii da Câma
xa n° 248, de 1993, que regii1auieD.ta o-§ 3° do __ árt.. 8°das 
Disposições ConsiituciOnaiS TranSitóriaS; dispondo so- -
bre a reparação de natureza econômic:a.. - -- - -- -

Em votação o requerimento, em turno úniCo. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peD:iiaiJ.ecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei da Càmara n' 248, de 1993, será incluído 

em Ordem do Diã. oportunarilellle. 

O SR. PRESIDENTE (Nab<Jr Júnior) -:Sendo evidente a falta 
de quorum qualificado em plenário paxa a apreciaÇão clãs malérias 
constantes da Ordem du Dia, fa a votação das mesmas adiada. 

São as seguintes as matérias cuja apreciação fica 
adiada: 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do ma nos tennOs. do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em_ turno único, d_o Projeto de _Decreto Legislativo 
n' 44, de 1993 (n' 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprOVa 
o ato que renova a pemrlssilo da ltidio Independente Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Gtande do Sul, tendo 

Pareceres. pio feridos- em Pfenárió, em-SUbstituição à -Comis-
são de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. favo
Divel ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos atos e prooedimeniOS concernentes à proposição. 

-l-
PROJETO DE DECREI'O LEGISLA TrvO N' 45 DE f993 

(Incluído em Oidem do ma nos termos do 
.art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislitivo 
n' 45, de 1993 (n• 253193, na Câmara dos Depltados), que aprova 
o ato que renova a concessi-9 QUtorgada à Rádio Capinzal Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora· em onda média na 
Cidade de Capinzal, Estado de Sania Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário~ em substituição à Comis-
são de Educação: -

- --1° pronunáamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
Divel ao projeto; 

-2° -pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVQ N' 46, DE 1993 

(lncluldo em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo 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 Ftatemidade 
Ltda. para explorar serviço·de radiodifusão sonora em freqüência 
mOOulaGa na-C'~~ de--.:4--~ras. Estado de São ?aulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, fa-
vmável ao projeto; -

-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos ates e prooedimentos concernentes à proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1993 

(lncluido em Ordemdo Dia, nos termos do 
art. 375, víii, do Regimento Intemof 

Votação.. em tomo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 48, de 1993 (n' 264/93, ria Câmara dos Deputados), que aprova 
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o ato que renova a permissão_da Rádío Jorrial dO Brasil Ltda., para Ney Maranhão, em substituição à ComísSão de EducaÇão. 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência- modulada _ 9 ·-
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N" 7, DE 1994 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator. Senador Áureo (Incluído em Ordem do Dia nos iermos do 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: art. 375, Vlll, do Regimen!O interno) 

~ 1° pronunciamento: favorável ao projeto~ 
~2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi- Voiação, ein. tUmo úiric0. do PrOjetO de Decreto Legislativo 

mentos concernentes à proposição. . -- -- . -· . no 7, de 1994 (n°308193. na Câmára d.os·Dej:,utac!OS), que aprova o 
_ 

5 
_ aiO que renova a ootorga deferida à Rã di o Cultura de T!Dlbó Ltda., 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO N" 49• DE I 993 pará explonir serviço de radiodifusão sonora em onda média na c i
- dade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

{Incluído em Ordem do Dia nos termos do Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
art. 375, Vlll, do Regimen!O Interno) Meira F!lho, em substituição à Comissão de Edu"'!ção. 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de DCC:reto f.e"giS-- -10-
Iativo n• 49. de 1993 (n• 273/93, ria Câmara dos Deputados), PROJETO DEDECRETOLEGISLATNO N-9, DE 1994 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Litoral (IncluídoemOrdemdoDianos terinosdo-
Ltda. para explorar serviço de radi()difusão ~o~ora_ em f~e~ art. 375, vm. do Regimento Interno) 
qüência modUlada na Cidade de Os6rio, Estado do Rio Gran-
de do Sul, tendo Votação. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiÇão à- COmis- - no 9, de 1994 (no 301/93~ i:ia: Câm.aia dos Deputados), que aprova o 
são de Educação. · aiO que renova a concessãO outorgada iRâdioe 1VTapaj6s r.;tda., 

para explorar serviço de radiodifusão de -sons e in:iagens (televi~ 
são) na Cidade de Sanlatém, Estado do Parã, tendo 

-1° pronundamento: Relator. Senador Am.ir Lando, favo
rável ao projeto; 

-2° pronundamento: Relator: Senador Ney Maranhão, pela 
regularidade_ dos atos e procedimentos concernentes à~~ -

Pãrecer favOráVel, proferido eiD._ Plenário, B.eiator:-S~aó,or 
Dirceu Cameiro, em substituição à COmíSsãõ de Edúcaçã"O: ----~ 

-11--
-6-' 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DEI993 
(lncluídó em Ordem do Dia. Jioúeri:i:i.os"do -· 

.-. -PROJETO DE DECRETO I.EGISLATNO W 1 O, DE 199" 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimen!O Interno) 

Votação. em rumo único, 'do Pro~to ele_ Decreto Legislativo 
n• 50, de 1993 (n°277/93, na CâmarildoS Députados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova ~-de Co
municação Ltda., paza explorar setv-iço de radiÕdifusão sonora em 
onda média na Cidade de Borrazópolis, Estado do Panmã, tendo 

Parecer favOiávei, proferido em Plenãrio, Relator: Senador 
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DE<::RETO LEGlSLA TIVO W 52, DE I 993. 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll. do Regimento Interno) . 

Votação, em tumo único, db Projeto de -.Dicreto LegúlatiVO 
n• 52, de 1993 (n° 246193," na Câinaxa dos DeputadÓsj .. que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
l...Jda. para exploxar seiViço de radiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paranã, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário; em substiini-
ção à Comissão de Educação:- - - -

-1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 

-2° pronunâamento; Relator.-~ AffoD.so-cãii:iai.Eo, pela 
regularidade dos atos e prx:edirnenlos coocernentes à proposição. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do --
art.375, VIU,doRegimentolntemo) : 

Votação, em turno únicõ, dO Projeto de ~~o Le~IatJyo 
n• 55, de 1993 (n° 267/93, na Câinaxa dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outoigada à Paquetá Empreendimen
tos Uda. para exploxar sexviço de radiodifusão sonora elil onda
média na Cidade d_e FJoriano, Estado dO Piaui, tendo 

Parecer favorável, proferido em PJeTJ.ário, Relatoc: Sfmador 

art. 375, Vlll, do Regimen!O Interno) 

Votação, em tumo úriico. do Proje~ de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n• 297193, na Câinaxa dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga peimissãO à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
exerutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Su~ tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, ei.n subStitui-
ção à Comissão de Educação. · · 

-~-==-1°.pronunciamento: Relator. Senador JOão França, faVo
rável ao projeto; 

-Zfl pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho~ pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes ã proposição. 

;...u..: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W II, DE 1994 

(Incluído eln Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 11, de 1994(n°265/93, na Câ!naxados Deputados), que aprova 
o a<o·que renova a pennissão outorgada à S.A. Râdio Vexdes Ma
res, para explorar serviço de ~odifusão _ sonçra em freqiiência 
modelada na Cidade de Fortaleza;Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenfirlo, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, emS1lbsliluição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJETO DEDEcREro LEGISLATNON" 12. DE-1994 

~cluído em Ordem do Dià nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimentó Interno) .. 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, del99{(n°319i93;na Câmap. dos.Deputa<J()s), que aprova 
o aiO gue outorga permissão à Fundação Culrural Cruzeiro do Sul 
Pai<!- executar serviço de radiodifusão soriora em fre-i:r:!Jnéi.:t -...ni..Xi.'..!.· 
lada na cidade de Sorocaba, Estado.de São Pado. ?.:·~;' 1 -·. 
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Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Meira Filho, em substituição à ComiSsão de Educação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto~ 
-2° pronunciamento: pela regulari~de dos atos e procedi-

mentos concem.entes à proposição. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 18, DE 1994 

(Tncluldo em Otdem do Dia nos le<DlOS do 
art. 375, VIII. 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 4da. 

· para explorar serviço de radiodifusão sonora eril onda média na 
Cidade de Ar.tguaína. Estado do Tocantins. tendo 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocíriio, em substituição à ComissãO de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Tncluido em Otdem do Dia, nos tennos do 
art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) :i:la 
Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio,-em substituição à ComiSsãõ-de Educação. 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA. TIVO 1'1" 23, DE 1994 

(Em regin!~ de ur~ncia, nos_ ternios do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único. do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Monta
nhês de Botelh.os Ltda. para explorar senriço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas 
Gerais, tendo _ 

Parecer favorável, ~erido em Plenário, Relator: Senador 
Hemique Almeida. em substituição à Comissão de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE I994 

(Em regime de urgigncia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação; em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n°32&193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
Vaie do Sapucaí para exe_cutar seiViço de :radiodifusão sonora em 
freqllência modulada, com fms exclusivamente educativos, na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gera~. ten~ 

. Parecer _(av~vel. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucidio Portella, em substilllição à Conrissão de Educação. 

-26-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

(Tncluido ~m Otdem do Dia nos termos do 
an:33~6, b, do Regimento lntl'mO) 

Votação, em tomo único, do Pro'1to de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n• 222/92, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assiriado em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Josapbat Marinho? em substituição à Comissão de Rdações Exte. 
riores e Defesa NacionaL 

-29-
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN" !25, DE 1991 

COMPLEMENTAR 
(Incluído em~ do Dia no_s termos do _____ _ 

art. 172, I. do Regimento Interno) 

Votação, em tumo úriicO~ do Projeto de Lei da Câmara D0 

125, de 1991- Complementar (n• 60/89 -Complementar, na Casa 
de origem). que disciplina os limites das despesas com o funciona
lismo público, na fonna do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Co
missão de Assuntos EconSmicos, Relator: Senador Meira Filho, 
1° pronunciamento: favorável ao Projeto; 2° pronunciamento: 
-~vorável à emen& de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas pe.. 
zanie a Comissão). ~ 

-30-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, -do Projeto de Lei do Senado n° 
27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3• do art. 192 daConstifuiçãci Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de_juros reais máximos; e dá outrns 
providências, tendo 

Pai-eCer favoráve~ proferido em Plenário, Relator. senador Ney 
Mazanhão, em substituição à Comissãc? de -~tos Eoonôtnicos. 

-31-
REQUERIMENTO N• 484, DE I994 

Votação. em tumoúnioo, do Requerimento n• 484, de 1994, do 
Senador Marco :Macie~ solicitando, nos tennos regimentais; a cOnvo
cação do Presidente e do Secretáóo do Conselho Nacional de Segu
rança AlimeDtar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo de Duque 
de Ca'lias e l:>co>OOI:!io<bert de SQuza (Betinho), pa111 prestar, pet:U1Ie 
o Plenário do Senado Federal, esclarecimentos sobre o quadro de 
mortalidade infantil no Bxasil. especialmente nas regiões mais pob:es, 
e apresentar as sugestões e medidas que o 6<gão proporá ao Senhor 
Presidente da República. com vistas a enfrentar& grave quéstão. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência reti
ra da pauta da presente sessão as matérias pendentes de parecer, 
nos t.eni:t~s do ~ 175, e, do ~egiment.o Interno. 

SãO Os seguintes os itens ie~dos da pauta: 

-18-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N-62, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos t.en:nos do __ 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão. em turno úniCo, do ProjetO de Decreto Legislati~ 
vo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
a~ova o ato que renova a concessão outôigada à SOCIEDADE 
RÁDIO V1LA REAL LTDA., pa111 explOillr serviço de radiOdifu
são Sonora em onda média na cidade de CÚiãbá, Estado de Mato 
Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-19-
PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO W 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão; em turno único, do Projeto de Decreto Legís-



~mbrode !994 

lativon• 64, de 1993 (n• 275/93, na C§mara dos DeputadOS), que 
3p!'OV'a o aro que renova a concessão outorgada .à SOCIEDADE 
RÁDIO EMISSORA P ARANAENSE SI A paxa expiOI3I setViço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Lon
drina, Estado do J'ar.má_ (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

-20-
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N- 69, DE !993 

(Incluído em ornem do Dia nos termos do 
art_ 375, VIU, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo ónico, do Projeto de Decreto Legisloti
vo ;,• 69, de !993 (n° 313/93, na Cânpr.o dos Deputados), que 
apl"ova o ato que outorga permissão à RADIO MARIANA L'fi1A
para explorar setviço de radiodifusão sonora em freqüêitcia modu
lada na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais- (Dependindo ~ 
de parecer da Comissão de Educação) 

-21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 8, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tenD.os ào 
art. 375, VIU, do Regimento Intemo) 

DiScuSsão, em fumO único, do Projeto de DecietO LeglS~ 
lativo n• 8, de 1994 (n• 303/93, na Câmaia dos Dep~tados), que 
aprova o ato que renova a permissãO outorgada à RADIO ~
TURA DE PAULO AFONSO LIDA., paxa exploiar_serviçode 
radiodifusão s_onora em freqüência modulada na cidade de Pau
lo Afonso, Estado da Bahia (Dependendo de ~parecer da Comis
são de Educação) 

-22-
PROJETO DE DECRETo LEGISLATIVO WZO, DE-1994-

(Jnclufdo em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 375, VIU, do Regimento ln'"!"o) ~ 

DisCussãO, em tumo~único; do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 20, de !994 (n• 266/93, na Câmara dos Deputados), que 
•P<OV• o ato que renova a ~ssão ook>Igada à REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIPUSAO LIDA-, atua!mente denominada 
REDE FÊNlX DE COMUNICAÇÃO LIDA .• para explorar servi
ço de radioclifusão sonom em freqüência modulada na Cidade de 
São José dos Pinhais, Estado do Paraná- (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

23- -- ~ 
PROJETO DE DECREro LEGISLATIVO W 2!, DE !994 ~ 

(lncluido em Ordem do Dia, nos terino1tdo art. 
375, VIU, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo ónico, do Projeto de DeCretÓ [egi$iati
vo n~ 21, de !994 (n° 292/93, na Câmara dos Deplltados), que 
apl"OVa o ato que renova a permissão da FM RADIO INDE
PENDENTE DE ARCO VERDE LIDA. pa.ra explorar ~serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Arco
verde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comis-
são de Educação) ~ -

24 ' 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1994 

(Incluído em Oitlem do Dia nos termos do art.~375, VIU, pirágra-
fo único; do Regimento Interno) 

Discussão, em tomo ú:D:ico, do Piojeto de Decreto Le~lativo ll~ 
26,de 1994(n°344/93,ria ~dos_Dejruta<los), que aprova o 
ato que ootorga pennissão à RADIO CAMPOS DOURADOS FM 
LIDA. para explorar seiViço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná- (De-

Quinta-feira 1 7569 

pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

--~ 25 ~ ~ ~ ~ 
PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO N-39, DE 1994 

(Incluído em ornem do Dia, nos termos do art. 
375. VIU, do Regimento Jntemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Pecre~to Legislati- ~ 
vo n• 39, de 1994 (nó 296/93. na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO SERRA NEGRA 
FM LIDA-, para explorar serviço de radiodifuSãO sonom em fre
qüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. 
~(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

27 
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 3~bi:;"t994-'~CN 

(Em regime de urgência, DOS tennOS do art. 
336. ''b", do Regimento Interno) 

Discussão, exp. tum o único, do Projeto de Resolução n° 3, de 
1994- CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Comis
são Parlamentar Conjunta do Mercosul. (Dependendo de pare= 

·da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

28 

OFÍCIO N• S/72, DE !994 
(Em regime (le urgência,. nos termos do art. 

"336~ ''b';~ dq ~egjmento Int~o) 

Oficio n• snz. de !994, do Senhor Presideme do Banco 
Cenllal, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Fmanceiras do Tesouro !lo I;istado ,de s-ao Paulo_- LFTP, destina
das à liquidação de pl"OCat6rios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos) 

33 
PROJETO DELE! DA CÂMARA N• !51, DE 1992 

(Incluído em ornem do Dia nos tennos do art_ 

172, I, do Regimentointemo) 

Discussão, em tum.o único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
151, de 1992 (n• 1.002, na Casa de origem~ que dispõe sobre aex
tinçl\o da contri!:uição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trn.balho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n• 5.452, de 1 • de maio de !943 e dá outras providências, tendo 

Parecer P<Oferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy. favorável ao Projeto, com emendas n"s 1 e 2, que apre
senti, em substituição ii Comissão de Assuntos Sociais. 

~ (Dependendo de parecer sobre a emenda n• 3, de Plenário) 

34 

' PRóJETO DE LEI DO SF..NADO W 73, DE til! 
(Incluído em Ordem uo Dia nos termos do art_ 

~ 172,I,doRegimentointemo) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção do imposto de renda paxa bolsas de estndos de médicos re
sidentes e remuneração de estudantes em estágio para complemen~ 
Jação de estudos unív=it.lrios. (DependendO de parecer da Co
missão de Assuntos Econômicos). 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Jónior) - Volta-se à lista de 
~-doto>. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello-
0 ~R. AUJUW MELLO (PRN-AM- Pronuncia o seguimo 

discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eminentes SI's 
e Srs. Senadores, tramitou pelo Seriado Federai. com a rapidez das 
coisas lúcidas e fulminantes, a proposição da minha lavra, em que 
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.:..i~.,e-ooortunidade de consultar esta douta Casa a respeito da con
v~niê~cia de ser criado, no Estado do Amazonas, o Parque Nacio
::<al cias Anavilhanas. 

As Anavilhanas são um arquipélago fcmnado de ilhas en
cantadoras, praianas,. floridas, luminosas e ricas em flora que conS
tituem, por assim cüzer. um ponto de atração toristica dos mais ex
pressivos para o Estado que tenho a honra de representar. 

Daí a· rapidez com que o- Senado, na sua inteligência, 
apreendeu a fmalidade da proposição e a aprovou. através das suas 
comissões, dando oportunidade a_ que a nossa intenção fosse devi
damente reconhecida como alguma coisa de positivo e- nobJ:e em 
favor do grande Estado amazonense. . 

E partiu ela na direção da Câmara dos .. Deputados - isso era 
"-C ano de graça de 1992 - e por lá ficou. E verdede que, sendo 
d:s'.ribu_ída à Comissão d_e Meio Ambiente, recebeu parecer muito 
alentado, profundamente estudado, ~mpetente de fato, da "De~ta
da :.:~ Bezerra - que. casualmente, é esposa do nosso distinto CQ

":.e§,c;. Aluizio Bezena -, e o seu parecer é inteJi'ãnieD.te favorável à 
aprovação desta proposíção, que nasceu de um conselho que rece
::·i ãC Diretor de TuriSi:D.ci do Amazonas ao !emPO.· o Sr. Sílvio Bar
:os. que boje ê SUbsecretário rio Ministério da I!idústria, do C:O. 
::::lércioedoTuris:mo. - -- --- - - - -

Imediatamente, essa matéria foi apreélada pelO Sr. Fábio 
Felàmann, que entendeu, por sua vez, como representante que se 
julga - e é- do Partido Ecológico, do Pai1i® Yerde, de apresentar 
uma emenda no seiiticfO de que o gran~ arquipélago das Anavi
llianas se consetve com um terço da sua extensão como estação 
ecológica. Com essa decisão e essa euienda flcamos solidários, 
1?.-l:ltc o Sr. Sílvio Barros quanto ~. põrqüe:--pode parecer talvez 
: · :r~ .forma sensata de esta~lecer a transição para um parque Da

dOO.! devidamente protegido, dando oportunidade de trabalho a 
diversos cidadãos e, ao mesmo tempo, um estímulo para o turismo 
naquela extrema região. 

Agora, venho :receben<lo, sucessivamente, .manifestações 
não s6 da imprensa como também de órgãos que estãO mobilizan
d:J o chamado turismo no Norte, vindas do Amazonas, de Rorai
•na, do outras regiões, pedindo e apelandO par.> que a proposição 
seja devidamente aprovada. 

Não é a primeira vez que tenho-pr0cul3do a Comissão_-Qe 
Meio Ambiente. cujO preSidente tem boa vontade, cujos membros 
são capazes e competentes, mas, infelizmente, até hoje essa Co
missão não conseguiu quorum para se reunir e decidir sobre a ma
téria. Por esta razão e dada. a im.portâJlcia que a mesma. possui e 
significa, fomru1o daqUi um apelo aos componentes da douta eo. 
missão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados: que não dei· 
xem SCJX!ltar essa proposição. - - - -- -- - _-

O meu lnandeto está temlinando, em 31 de janeiro já-não 
terei a alegria de continuar Senador, razão pela -qu8I não desejo 
que tal proposição, de tão grande alcance, caia na vala comum e. 
seja entemtda entre aquelas que precisari:iO -depois de nova propo
sição, em forma de repetição de todo o processado que alcançou 
até agora. 

E estou disposto, Sr. Presidente, até a procurar o Sr. l'reSi· 
de- Cân>· dos Deputados, pan>. pedir a S. Ex' o regime de 
tn .ii:ma para esse documento, ~. porveDtura. a ma-

ridamente solucionada na comissão competente. 
qu.... .__ .;._ ão de Jgfesa do Corisumidor, Meio Ambiente e 
?vfinorias. Essa Comissão tem capacidade para ser decisiva na sua 
co:oc~t>são e, a seguir, indo à ComiSsão de Constituição e~ Justiça,
im.eO.iatame_nte, acredito, será aprovada, porque não há nada de an
tijurícllco,lllOOnstú!lctonãlou _ile,&t} na proposição Que apresentei. 

Sr. Pre~iden!e, desta tribuna foxmuio o nieu ipelo ã que os 
· .. ,,-acmtes da Comissão d~ Meio Ambiente_da Câinara dos De-

pütados, assumindo a alta signifiéaçãõ-QA ~a responsabil_i~e em 
relação ãó arquipélago das Anavilhanas e à necessidade de o ron
verter em parque nacional, adotem este ponto de vista; e, por fa
vor, em beneficio do Brasil e do abandonado Norte, do_ esqueçido 
Norte, da dislanl.e região que tanto precisa-ter ínjetado o progresso 
e a luta pant que venha a se constituir na parte- mais rica do Bmsil, 
foxmulo o apelo aos Srs. Componentes da Comissão,__ à Câmara 
dos Deputados, ao Sr. Inocêncio Oliveira, ao Presidente da Comis
são de Meio Ambiente e a todos os brasileiros que, representando 
o povo dos seus EstadoS, ü:!tegram aquela Casa de grande poder 
legislativo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, e as nossas saudações <tl'O.a_

zonenSes a todos aqueles Que apoiarem a proposição da tt_ansfor
mação do arquipélago das Anavilhanas em Parque Nacional eles 
Anavilbanas. 

. O SR •. EDUARDo SUPUCY- Sr:. Presidente, peçÚa pa-
laviã. pela ordem. -

O SR. PRESIDE!\'TE (Nabor Júnior)- V. Ex' tem a pala-

""'· O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na semaria pass3.da levantei 
-questão de ordenl sobre o caso do edital de alienã.Ção das ações or
dinárias e nominativas do capital socíhl da Empresa Brasileira de 
Aeronáutica - EMBRAER, de propriedade da União, tendo em_ 

_ vis_ta qUe _havia sido aprovado aqui um entendimento pelo qual se 
assegurariam seis meses de- einprego aos trabalhadores daquela 
-empresa. bem como a participação de representante dos trabalha
dores não-acionistas- um titular e um suplente- no Conselho de 
Administração da empresa. 

Extemei dúvidas sobre o item 4, tal como constou da reda
ção fmã.l da Resolução n° 69/94, onde se dizia o seguinte: 

A,ssegurar aos empregados da empresa seis meses 
de ga=tia de emprego ·a partir da data do leilão e, na bi
p6iese de red:Qção do quadro de pessoal, fazer com que a 
EMBRAER patrocine, nOs seis meses subseqüentes à 
sua desestatização; programa de treinamento de mão-de
obra, com vista à sua absOição pelo mercado de trabalho. 

A dúVida que levantei dizia -reSpeitO "à i"édãÇãó acima, ou 
seja, se havia ficado claro que deveriam ser garantidÇ>s seis meses 
no emprego a partir da data do leilão. -

Ainda ontem, perguntei ao Ministro da Aeronáutica, Lélio 
Lôbo, quando de sua visita ao Senado Federal panl participar de 
exposição sobre a SIV AM, juntamente com õ Sr: Ministro Mário 
César Flores, da Secretaria de Assuntos Esl!atégicos, qual era o 
s-iu entendimento sobre o assunto. S. Ex• assegurou-me que o en
tendimento do Ministério da Aeronántica é o de que será garantido 
aos trabalhadores o direito ao emprego nos próx:ímos seis -nieseS. 
- Sr. Presidente, ap6s a palavra do 'Ministro·- da Aeronáutica, 
já tendo eu próprio tnmsinitído isso ao Senador Ronan Tito e em 
havendo entendimento claro de que o GQvemo e, em especial, o 
MinistériQ ela Aeronáutica- que continuará participando como 
acioniSta da: EMBRAER - assegurarão os se_is meses- de _çmprego 
aos trabalhadores, retiro o meu pedido de questão de ordetn. Con~ 
seqüentemente. quero dizer que estou esclarecido a respeito desse 
ponto. 

0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) .,- V. Ex• será atendi
do em seú pedido de retiiadáila questão ae oidem. 

Concedo a paíavra ao Senador Eduardo Suplicy como ulti-
mo orador inscritp. · · -- _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Pronuncia o se
guinte discufsO. Sem reVisão do ora.dQr.) - Sr. Presidente, sn e 
Sts. Senadores, ,quero assinalar que boje, no Diário OficiaL na 
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parte reservada ao Ministério da Fazenda, foi publicada a Portaria 
Interministerial n° 624, de 29 de novembro de 1994, com o seguin~ 
te teor. 

Os Ministros de Estado da Fazenda. da Secretaria de Plane
jamento, Orçamento e Cootdenação da Presidência da República, 
do Trabalho, da Previdência Social e do Bem-Estar Social, no uso 
da atribuição que llies é conferida pelo art. 87, parágrafo único, in- _ 
ciso TI. da Constituição, resolvem: 

Art. 1'- Constituir Grupo de Trabalho Interministerial, com 
a i.ncumb!ncia de elaborar estudo de viabilidade de implantação de 
programas de garantia de renda lllÍIIima. __ _ 

Art. 2° - Os tittllares dos: respectivos MiniStériOs fudicarão 
os integrantes do mencionado Grupo de T:mba.Jho, que será coor
denado pela Secretaria de Política Eocnômica do Ministério da Fa
zenda. fJXando-se o prazo de trinta dias para a conclusão dos traba· 
llios, admitida proxrogação, se necessária, per peáodo de até dez 
dias úteis. . 

- Art~3°- Esta Pol1aria entra em vigor na data ~e-~a publi-

cação, CIRO FERRElRA 11óMES- Ministro de EStado da Fazen· 
da. 

BENI VERAS - Ministro Clefe da Secretária de Planeja
mento, Orçamento e Cootdenação da Presidência dll Repúbliea. 

MARCELOPIMENTEL- Mi.nis1rodeEstadodoTrabalho. 
SÉRGIO CUTOLO DOS SANTOS - Miiristro de Esbdo . 

da Previdência Social. 
LEONOR BARRETO FRANCO ~ Ministro de Estado do 

Bem-Estar Social. 
Então,- Sr. Presidente, gostaria de _assinalar a importância da 

decisão do Ministro da Fazenda. aro GOmes: Disse S. Ex', depois 
de ter dialogado com o_ P.residente Itamar Franco e com o Presi
dente eleito, Fernando Henrique Cardoso, que, até o fmal deste 
ano e de sua gestão como Ministro da Fazenda, encam.inhará estu
do conclusivo sobre a viabilidade de programa§ de garantia de ren
da lllÍIIima. 

Esses estudos poderiio servir de subsidio importante para 
que o Congresso Nacional, notadamente a Câmara dos Deputados _ 
que está apreciaildo essa matéria, possa concluir-e chegar a uma 
decisão sobre aquilo que já foi apreciado e Votaâ.o pelo Senado Fe
deral: a instituição de um p:ógr.ilna de garantia de renda minima 
no Brasil. 

Este programa visa a cumprir os objetivos fnndame:ntais de 
nosso País, que estão dispostos no art.. 3° da Constituição da Repú
blica Federativa do BtaSil: construir uma sociedade livre, justa e 
solidáriã; &ar.mtk o desenvolvimento nacional; err:u...car a pobreza 
e a margjnaliza.ção e reduzir as desigualdades sociaiS e regionais; 
promover o bem de todos, sem preconceitos de oiige~- i'aÇa. sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Mais e mais, nos diversos países do mundo, estuda-se a im
planta.ção do direito ã gar.:mtia de uma renda mínima para todos os 
cidadãos. Em muitos casos. de diferentes maneiras, iai proposiçãO 
jãfoi instituída. · __ 

Germano Rigotto, DeputadO pelo PMbB do Rio Grande do 
Sul, apresentou parecer favonivel naquela Casa. · 

Gostaria de assinalar que a decisão do Ministro Ciro Gomes 
pode constituir-se um catalisador para que a Câmara dos Deputa· 
dos considere até mesmo a hipótese de vir a aprovar essa proposta 
ainda dentro desta Legislatura; portanto, em dezembro. Seria im· 
portante que, para isso, estes estudos fossem apressados e, se pos
sível, levadas as informações ã Câmara dcs Deputadospara que, 
então, ouvido o novo Governo, e não apenas- o abla.J. pudesse ser 
considerada a hipótese de o Programa de Garantia de Renda Míni· 
ma iniciar-se em 1 o de janeiro de 1995. Aliás, quando o Senado 

aprovou a proposição, estabeleceu que o programa se iniciaria em 
1' de janeiro de 1995. 

Mas, para isso. far-se-á necessário que se c0Iilp1ete a vota
ção na Câmara dos Deputados ainda este ano. Se isto não for pos
sível. pelo menos esses esrudos prepararão o terreno para ·que~ com 
a informação mais c_ompletit. possível, posSa o Congresso Nacional 
íntroduZir esse ins_trument.o que, no meu entender, será_ o que mais 
eficazmente garantirá a erradicação da miséria e a irielhoria da dis
tribuição da renda e da riqueza, problema que continua sendo um 
dos mais graves, ainda não resolvidos pelo Brasil. 

Seria importaDte que o Oovemo ·do Presidente ítainar Frin
co pudesse estimi.Ilar o CongreSso Nacional e dar-lhe sua palavra 
para que este, pela maioria dos seuS :nlem.bOOs, por todos os parti
dos e de forma semelhante ao que já ocorreu no Seruido Federai, 
vie!ise a _aprovar a matéria. Se no âmbito do Senado Federal todos 
os partidos vota:ram favoravelmente ao Progra~ de Garant4 ~ 
Renda Mínima.. é de se esperar que também na Câmara dOs Depu-
tados haja procedimentO semelhante. _ __ _ __ _ 
-~.--- :Reit~ro. da tribuna do Senado Federal, que_ me colcxo mais 

uma vez à disposição dos Ministérios que Participarão desse grupo 
intenninisterial para colaborar com os _estudos relativamente à via
bilidade operacional do Programa de Garantia de Renda Minima. 

De minha parte, não_ tenho dóvida, após esses anos de retle-
1>;~_a ~speito, que garantir um mínimo de rendimento é alg_o per
feitamente viáVel ao Pais. 

Ressalto que, nos Estaôos Unidos. desde 1975, instituiu-se 
u-ma forma de ímposto de renda negativo. Toda pessoa com famí
lia e trabalho. cuja renda não atinja certo patamar, tem direito a um 
comp_lemento ~ ren9a d~ tal fot'Dl3 a poder superar a linha ofid.al 
de p::>breza. O mecanismo denomina-se Crédito_ FisCal por Remu
neração Recebida. Um dos Estados norte-americanos. o Alasca, 
possui há mais de dez anos um divi~do garantido a tcxlas as pes
soas; em 1993. esse dividendo foí da ordem de mil dólares por ha- _ 
bitante. Cada um dos 600 mil habitantes, não imp<>rtando a idade, 
sexo. raça. estado civil, origem ou condição de trabalho. todos re
cebaram mil dólareS anualmente como um direito à cidadania pro
venieºte do denominado Fp.ndo dQ Petróleo ali existente.· 

Na Inglatorra, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda.. na 
Suécia, há g.nantia de renda mínima a todas as pessoas que_ nas
cem-até completarem seus estudos; esse rendimento é pago em di
nheiro a seus pais sob _fOIID.as diversas. Na França e nos seus terri~ 
t6rios de ultramar. incluindo a Guiana. existe a lei de renda míni
ma de inserção desde 1988. 

Na Espanha também existe mecanísmo semelhante à renda 
m1n.ima de inserção, que difere de região para região. mas tod.ãs 
garantem o ~o-~ ~~to_ a cada cic:ia9jq. 

- No mõiilentO eni que no Brasil se procura definir qual o ní=
vel adequado-de salãrio mínimo, selá- Üi:ipóÍtãiite ciue o Executivo 
e o Legislativo considerem que. além de se garantir um míninio de 
rencli.m.ento!_ na forma da ~~ção direta ao- tra.balhq, ou sejã.,_ o 
Sâlário mí.nímõ, considere-se também a parte complementar, qual 
seja, o dividendo sçcia1 ou a renda mínima, oú a renda de cidada-_ 
nia, ou a reD.da básica. São iriúmero$ os sinôíiimos para o cOnceito 
de garantia de um mínimo de rendin:iento às peSS(y.lS para que pos
sam elas-exercer a sua cidadania. 

No Distrito Federal,- o GOvemãdor efeitÕ CristoVam- Suar
que colocou na sua plataforma, muito debat,ida durante a campa
nha, que- íria assegurar um rendimento minimo. na forma de um 
salário mínimo, àS famílias carentes que tivessem filhos de 7 a 14 
anos e que estivessem freqüentando de fato a escola. Obviamente, 
sax:an!ir~ essa renda mínima ê 1lll1a _forma de estimular as famí
lias, mais e ma.is, a incentiV~ os seuS filhos a frei}üenfar a escO
la, ao invés de irem ao trabalho em idade precoce. 
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Assim. Sr. Presídente. considero importante a decisão do Mi
nislro da Fazenda e dos demais Minislms que assinam esta portaria e 
reitero a im.p:lrtância de este assunto ser devj~~ estudãdo_ e apro
fundado, a fnn de dannos o primeiro passo visando a in.trOdU.ZJi em 

DA SILVA, MiriisiiP de Segunda Classe, da O=iia de Diploma
ta, para exert:er a fÚnção de Embaixador do llrnsif junto a Barl>a-
do~ . 

nosso País o direito à renda mínima como um direito-à ã.dadania. ;._-6--
Muito obrigado, Sr. Presidente. _ -~ ~- MENSAGEM N" 312, DE 1994 
o SR. PRESIDENlE (Nabor Junior) _ N•da _mais hav<endo a Esdl!ha de Chefe de Missão Diplomática 

t.xatar, a Presidência vai encerrar os trabalhos. convocando sessão ex- DiscussãO:- e-m tur:õ.O único~ do Parecer da ComisSão-de 
traotdináriaarealizar-sehojeãs 18h30m.in."comaseguinte Relaç9es Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensilgem n° 

ORDEM DO DIA 312, de 1994 (n° 893/94, na origem), através da qual o Presi
dente da República submete à deliberação do Senado o nome 

-1- do Senhor CLÁUDIO MARlA HENRIQUE DO COUTO 
MENSAGEMW225,DEI994 LYRA, Ministro de SeguBda Classe, da Carreira de Diplomata, 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática paia exercer a função de Embaixador do Brasil junto à.República 
DiscuSsão. em turno único, do Parecer da Coniissáo de R e- _ Çooperativista da Guiana. -

Iações Exteriores e Defesa Nacional sobre~ Mensagem D0 225, __ de _ -7-
1994 (n° 447/94. na origem), através da qual o Presidente daRe- MENSAGEM N" 313, DE 1994 
pública su'i2roete à delibeiação do Senado a escolha_ .de? nome do _Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
SenborJOA01ABAJARA DO OLIVEIRA. Ministro de Ptiiilerra 
Classe, da Can:eira de Diplomata. para exercer a funçãO de Embai- Discussão, em turno único, do_ Parecer da Coinissãó" de 
xadordo Brasil junto à República de Cingapura. · Rélações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem no 

313, de 1994 (n° 894/94, na origem), pela qual o Senbor Pre-
- Z-- side1,1te da República submete à deliberação do ---~enado 9 

MENSAGEM W257, DE 1994 nome do SeÍlllor JADJEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Mi-
Escolha de Chefe de J\.fissão Diplomática nistro de Segunda Classe da Carreira de Diplomãta, para 

exercer a funçáo de Embaixador do _Brasil j~nto à República 
DiscUssão, em tumo úniCO. do Parecer-da Comissão de Re- da Indonésia. --

la.ções Exteriores e :Defesa Nacional sobre a Mensa_iem nÕ_257,_de 
1994 (n° 527/94, na origem), através âa qual o Presidente daRe
pública submete ã deliberação do Senac!o o no_n;le do Senhor JQR
GE SALTARELLI JÚNIOR, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a funçãO-de Embaix"a.dor do Brasil 
junto à República do SenegaL 

-3-
MENSAGEM W 278, DE 1994 

Escolha de Chefe de 1\.tissão Diplomática 

Discussão, em tumó único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 278, de 
1994 (n° 643/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação .do Senado o nome da SeobQ(a 
VERA PEDROSA MARTINS DE ALMEIDA, Ministra de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomat.a. para exercer a· função- de 
Embaixadora do Brasil junto aç Reip.o ~os Paíse~ Baixçs. 

-4-
MANSAGEM N" 310, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão DiplomátiCa 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 310, de 
1994 (n° 891194, na origem). através da qual o Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor S,ÉR
GIO DAMASCENO VIEIRA. Ministro de Primeili Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de -Embaliaaór do 
Brasil junto à República da Guatemala. 

-5-
MENSAGEM N" 311, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disrossão, em t1nn0 único. do Pmcer da Comissão de Relações 
Exterims e Defesa Nacional solre a Mensagem n° 311, de 1994 (n° 
892/94, na origem~ através da qual ol'!:esideme 00: Repiblica sulmele à 
dehberação do Senado o nome doSenboc CARLOS A1Rffi)() PINfO 

-8-
MENSA()EM ]'I" 316, DE 1994 

J<sco!ha_de Chefe de Missão Diplomática 

DiScUssão, em tumo único;-dó Parecer da Comissão de Re~ 
lações Exteriores e Defesa Nacional solJre- i Mensigem n° 316, 
de 1994 (n•908/94, na origem); pela qual o Senhor PIOsidente da 
RepÜ~!ica submete à deliberação do Senado o nOil!e do Senh<>r 
RUBENS RICUPERO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixadoi: dei BiliSil junto à 
República llaliana. -

-9-
MENSAGEM l'l"345, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiscusSãO, em turno, do Parecer da ComissãO de Rela
çõe-s" EXleiiores é Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
345, de 1994 (n°"'963/94. na origeJ;n), pela qual o Senbor Pre-

- sldente da República submete à deliberação dõ -seriãdo o 
nome do Senhor ANTONIO-CARLOS D!NIZ DE ANDRA
DA, Ministro de Primeira-Classe--da'c·arreita de DtPIOni3.tã., 
para ex~rcer a função de Embaixador do Bra_!>:il junto à Repú-
blica do Zimbábue. - -

-lO-
MENSAGEM N° 314, DE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 

ar(. 281 do Regimento Interno) 

DisCusSãO._ em tumo únicó,_do Parecer n° 237, de 1994, da 
Comissão de ConstiluiçãO,Jusfiçá e·Cl~a sobre a!l-!an.iagem 
n° 314, de 1994 (n° 899/94, na origem), de 24 de outubro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidezite da-República submete à 

-dellbeliição do Senado a escolha do. 8_enhoc VALDIR RIGHET
TO; para exen:ero=go de MinistroTog.dücdo Tri1>ÚI:lali)uperior 
dó Trabalho. · -



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Ses:ão ID Quinta-feira 1 7573 

-11-
MENSAGEM N' 349, DE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do.Dia nos termOs do 

art. 281 do Regiinenlo Interno) 
DiscUssão, em turno úniCo~do Parecer n° 236, de 1994, da 

Cõ:iD.issão 00 ConstibliÇão, Justiça e Cidadariia sobre a Mensagem 
n' 349, de 1994 (n' 991194, na origem), de 11 de junho dQ corrente 

ano, pela qual o Senhor Presidente-.. ~::.C.. ,úb!ica submete à delibe
mção do Senado a . escolha do Senhor EDSON RODRIGUES
CHAVES para exercer o cargo de Conse.theiru do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica. · -

<rSR. PRESIDENTE (N:.bot· Júnior) - &ti ence1tada a 
-sessão. 

(U··~:1ro.-sc a se.s.sâo !Zs -!7h55min.) 

Ata da 13a Reunião, em 30 de novembro de 199.4 
4a Sessão Legislativa Ordinária da 49a Legislatura 

Presidência do_ Sr. Chagas Rodrigues _ 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES . 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camaxj;o - Airton Oliveira - Alexandre Costa - · 
Alfredo Campos- Aluízio Be:zena- Amir Lando- Aureo MeU o
Carlos De 'Carli- Carlos Patroclnio- César Dias- Chagas Rodri
gues - Cid Sab6ia de Caivalho - Coutinho Jorge- Dario Pereira
Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteiia - Esperidão Amin- Flavia
no Melo- Gariba!di Alves Filho - Gilberto Miianda - Guilberme 
Palmeira - Hugo Napoleão - Hydekel Freitas- Irapuan Costa Jú
nior- Jacques Silva - Jarbas PasSarinho - João Ca.lmon- João 
França - João Rocha - Joaquim Beato -Jonas Pinheiro - Jônice 
Tristão- José Eduardo- José Fogaça- José Ricba- José Samey 
- Júlio Campos - Júnia Marise - Jutaby Magalhães - Lavoisier 
Maia - Louremberg Nunes Rocha - Loorival Baptista _: Lucídio 

Portella - Magno Bacelar-_ Manslleto de ~~ ... ur- i:·~:i~.::i~ Lacerda 
- Marco Maciel - Marluce Pin-to - ?./íaUro Benevides - Meira Fi- -
lho- Moisés Abrão ~'Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson 
Wedekin - Ney Maxaubão- Odacir-Soares- Racbid Sa!dauba 
Derzi - R.eginaldo Duarte - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy 
Bacelllr- Va!mir Campelo:.:·wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Entretanto, 
nãO há em- plenário O quorum regimental parã -abertura da sessão. 

Nos termos do§ 2' do art. 155.do Regimento Interno, o ex-
o pediente_ que se encontra sobre a mesa será despachado pela Presi

dência, independentemente da leitura. 
Nestas condições, voo encerrar a presente reuniãO, desig

nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
PROJE"'fõ DE DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 37~, VIII, do 
Regimento laterno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Dej,utadÕS), 
que aprova o ato que N!nova' a permissão da RÁDIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora emfreqU.ência-inodidada na cidade de Lajeado, -Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenârio. em substituição à 
ComisSão dC Educaçlo: -

-- - 1" pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. 
favorável ao projeto; 

- 2" pronunciamento: Relator: Senador Áureo_ MeUo. 
pela regularidade dos atos_ e ·proc-edimentOs concerrientes à 
proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 4S DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375. V IIi, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos DeputadOs). 

que ~ap~ova- o ~~o "que rifnova ii conàssão'-Puiol-gada ~ RAi:HO 
r'APINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora-' 
em onda média na Cidade de Capi~al.- EstOdo de SOitta 
Catarina. tendo 

. Pareceres.. proferidos em Plenário. em substituição_ à 
=~ Com1ssão de Educ:.~çlo. 
- - - - I" pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando 

favorável 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 
R~imento Interno) 

__ _vo_tação. em turno único. do Projeto de Decreto 
LegWativo n" 46, de t 993-(n" ~4'8/93 .. na Câmaéa doS riePi..tt~os), 
_que aprova o ato que renova a p;;.rmissão outorgada.à RADIO 
FRATER._V!DADE LTDA·. para explo,.-ar sêi1.,iÇÕ- de radiodifusão 
sonora emfreqüencla modulada na CfdGde de- Ararãs, Estado de
São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educaçio: _ _ , . 

· - lo pronunciame~to: Relator: SenadÕr Álvaro. PaCh-eco: 
favorável ao projeto; 

- Z" pronunciamento: Relator: Senador- Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e- procedimento~ concernentes à 

- -proposição. - - - ---
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4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(lncluído em Ordem do Dia. nos termos do art. 375, Vlll9 do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara d~ Deputados). 
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA .. para explorar serviço tk radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres. proferidos em 'Plenário. Relator: Senador Áureo 
MeUo. em subs_tituição à Comissão de Educaçio: 

- 1" pronunciamento: fav<Jráve[ ao projeto; 
- 2" pronunciamento; pela regularidade dos atas e 

procedimentos concernentes à proposi"ção. 

5 -
PROJETO DE.DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia no~ termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Votação. em tumQ único, do Projeto de _ Decreto 
Legislativo n° 49, cle 1993 (n°273/93, na Câmaui do_s Deputados), 
que aprova o· ato qu.e renova a permissão-da RÁDIO LITORAL 
LTDA. para- explorar servli;o -ile--radiõdifusao· sOnora em 
fre(;üência inodulada na Cidade de Osório~ -arado Q.o Rio 
Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substitUiçãO - à 
Comissão de Educ.açlo. 

• t• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto: 

· zo pronunciamento: Relator:_ Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à 
proJ'osiçã.o. 

6 
PROJETO DE DEC~ETO LEGISLATIVO N"SO, I)~ 1993 

(Incluído em Ordem do Dia., nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 50,-de 1993 (n_0 2?7/93, na Câmara dos ~ep~~C?~). 
que aprova o ato que renova ·a outorga deferida ao SISTEMA 
NOVA ERA DE COMUlVfCAÇÃO LTDA., para eXj;lorar serviç-o 
de radiodifosão. sonora em onda média na Cidade- áe 
Borrazópolis. EstadodoParanÇ.tendo __ _ :_ - ----- _ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José _Eduardo. em substituiç!!o à C~missaQ de Edu~çlo. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" ~-DE 1993 

(lneluido em Ordem do Di1. nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ~Projet!) _ Q.e _D~~to 
Legislativo n° 52.. de._J993 (il0 246/93, na Câm~ d~s Depu~os), 
que aprova o ato que renova a concessllo outorgada à RADIO 
GRANDE LAGO LTDA. para t.xplorar serviço cfe ratf.iodifusão 
sonora em_ onda media na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Paraná, tendo - - -

Pareceres favorávCiS, proferidos em P\en_ãrio, em 
substituição à ComissJQ de E:~ucaç•o.: 

- t• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão· 
- z• pronunciamento: Relator: Senador Affo~so 

Camargo, pela regularidade dos atos c procedimentos 
concernentes à proposição.-

8 
PROJETO DE DECRETO l.EGISLATIVQ N" 55, DE 1993 
(InclUído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do· 

Regimento Interno) 

Votação •. em turno único, _çlo Projeto de Decreto 
Legislativo n° 55. de 1993 (Q0 267/93, na Câmara dos Deputados). 
que aprova o atá que renova a concessão outorgada à PAQl..ET Á 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifüsão sonora em onda mêdia na Qdade de Floriano. 
&iodo dõ Piaui, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituiÇão-à Comíssão de Educaçlo. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII. do 
Regimento Interno) 

Votação, em tumo único~ do Projeto de De~to 
Legislativo no 7, de 1994 (no 308/93, na Câmara doS Deputados). 
que aprOva o ato que .renova a- outorga deferida à R..f.D!O 
CULTURA DE TTMBQ LTDA.. para explorar serviço de 
radiodifosdo sonora em onda média na cidade de Timbó. Estado 
de Santa Catarina, tendo · · _ 

Parecer favorável. proferido em PlenãriÕ, Relator: Senador 
Meira Filho. em substituição à Comissão_ de EducaçAo. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 

_: __ (Incluído em Ordem do Dia nos_ termos do art. 375, VIII, do 
-Reíiõ1ento Interno) 

• .Y otação, em turno único, do Projeto de Dec~to 
Legislativo n° 9, de_199:4 (no 391193, na Câmara dos Depu.tados). 
que aprova o ato que renova â concesSiio ol{lorgada à RÁ 010 E 
TV TAPAJÓS LTDA._. para ~;t;p/arar seryiçf!_ ~e _radiodifusão- de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do 
Párá, tendo 

- __ Parecer- favQrável. proferido_em Plertário. Relator: Senad.or 
·orrceu Carneiro. em substittJiça.o-àcOmiss!o-de EdUcaçJ:o. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"10, DE 1994 

tineluido em Ordem do Dia nos termo~- do art. 375, VIII. do 
Regimento Interno) 

VotaÇão, em ·turnO- fulico, do Projeto de Deáeto 
Legislativo n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputado's.), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇAO P.e~ 
URBANO Tlfi~EN parti_ exeCutar serviço_ de radiodifUsão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo_ Hamburgo, Estado do Rio Grande 
doSul,tendo - -- · - --

-Pareceres favoráveis. Proferidos em___ Plenário. em 
substittJição à'COmissão de Ed11caçio. 

- t•. Pronunciamento: Relator: Senador JOão F-ninça, 
favorável ~-,e~oj,eto; __ 
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- 2."' pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1994 
(Incluído em Ordem do. Dia nos termos do art. J75,VIII, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 11, de 1994 (n° 265193, na Câr.lara dos Deputados); 
que aprO\!a o ato que renova a permissão outorgada à S.A. 
RÁDIO VERDES MARES, para explorar ser.viço de radiodifusão 
sonqra em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza. Estado 
do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido cm Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de EducaçJo. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Iacluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do P:"cjeto de Decreto 
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Cãmara dos Deputados). 
que aprova o ato que o~torga permissdo à FUNDAÇÃO 
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüêncü:l 'modu.Jada na c;idade de 
Sorocaba, Estado de São PaUlo, tendO -

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário., Relator· 
Senad~r. Meira Filho, cm substituição à Comisslo de EducaÇJO:-

- 1'" pronunc:i:1meilto: favorável ao projeto; 
- r pronunci•mento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. -

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do D!_a nos ter-mos do art. 375. VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252193, na Câmara dos Deputa~os), 
que aprova o ato que renova a concessao outorgada à RADIO 
ARAGUAIA LTDA. para explorar sçrviço de radiodifusãO- sonora 
em onda média na Cidade-de Araguaina, Estado do Tocantins, 
tendo 

Parecer tàvorável, proferido em Plenário, Relãtor: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão Cle EdõcaÇio.-

IS 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°19, 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' 19; de 1994 (n• 254193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifosão de 
sons e imagens (televisão) na CidtÚJe de Anáp_olis, Estado de 
Goiás, tendo - - ~-~ 

Parecer favorável, proferido ein Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocfnio, em substituição à Comissão de Educaçlo. -

16 
PROJETO DE DECRE"rO LEGt'SLA TIYO r· ' ' 3E 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. "i :i, ,.:_rn. do 
Re'gimento Interno) 

Votação. em turno_ único. _do Projeto de _Decreto 
Legislativo no 23, de 1994 (n° 327193. ria Cãmaiã doS-DePutados), 
que aprova o ato que renova a c_oncessão outorgada à RÁDIO 
,\fO.'vTANHÊS DE- BOTELHOS_- L-tDA. -para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda mFJáia na Cidi:di- de Botelhos, 
Estado de_ Minas Gerais, tendo · -

Parecer favorável, proferidõ-im '?ienárto-.- R"élator: Senador 
Hen~que Almeida, em substituiçãO à COmissão de Educaçl.o_ 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•24, DE 1994 . 

(Em regime de urgência, nos termos cio art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 24, de 1994 (n° 323/93. na Câmara dos Deputados). 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE 
ENSINO SUPERJOR DO VALE DO SAPUCAÍ para executar 
-serviço de radiodifusão sonora em freqüêr.cia modulada. com fins 
ex_clusivamente educativos. na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, tendo _ 

Parecer favorável, profeiido em Plenário. Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educaç:lo. 

18 
PROJETO DE DECRtto LEGISLATIVO N" 62, IÍE 1993 

__ (lncluido em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do 
- - Regimento lÕterno) 

DiscUssão~ em tuffio -único, dO Projeto de Decreto 
LegiSlativo ·no 62, de 1993 (rt 26_8/93; na-Cârilara-dos bepütad0s), 
que aprova o _ato que renova_ a concessão outorg~ à 
SOCIEDADE RADIO VILA REAl LTDA., para explorar servU;o 
de radiodifosão sonora em onda média na cidade de Cuiabá. 
Estado de Mato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de 
EducaçAo) 

19 
· PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375. VIU, do 
Regime_nto lnt,mo) 

Discussão, e1n turno único, _do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 64, de 1993 (n• 27S/93, na Cfuriara dos Deputados), 
que apruva o f.!!O que renova a concessào outorgada_ à 
SOCTEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SIA para 
explorar serviço-de radiodifusao de sons e imagens (televisão). na 
Cidade de Londrina. Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educoçlo) 

20 
PROJETO DE DECRE"I:O LEGiSLATIVO No 69, DE "1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia nOs termos do illlrt. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

-= ___ Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto _ 
Legislativo _n° 69, de 1993 (n°:} 13/93, na Câmara dos DCputados), 
que aprova o ato que OUtorgá p~rmissão -à -RADIO MARIANA 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sOnor:z em 
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.freqüencia modulada na cidade de Mariana, Estado de Minas 
Gerais. (Dependendo de parece:- da Comissão de EducaçJo) 

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 8, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VDI., do 
Regimento Interno) 

DiscusSão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo nd 8, de 1994 (n° 303193, na Câmara dos Deputados). 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à_RÁD/0 
CULTURA DE PAULO AFONSO LTDA .. para explorar serviço 
de radiodifúsão sonora em freqfiéncia modulada na cidade de 
Paulo Afonso, EStado da Bahia (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educaçlo) 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 20, DE I994 

(lu..cluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VUI, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. _ do Projeti)_ _de Decreto 
Legislativo n° 20, de 1994 (n° ;266/93, na Câmara dos _Depu~os),
que aprova o ato que renova a permissãO ()Utorgãâã~à REDE 
NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA., atualmente 
denominada REDE Fi!.NIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para 
explorar serviço âe radiodifosão sonora em Jreitd-.ência modultÇZcja 
na Cüiade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educaçlo) 

23 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Di~t,c DM termos do art. 375, VID, do 
· R!iimento Interno) 

Discussão, em turno único, do PrOjetO -de Decreto 
Legislativo n° 21, d.e 1994 (n° 292193. na Câmara dos Deputados). 
que apruva o ato que renova a pennissão da FM RADIO 
INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA.. para explorar 
serviço" de radiodifusão sonora em .freqüéncia modulada na· 
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educaçio) 

24 
PROJETO DE DECRETQ LEGISLATIVO N' 26,_DE1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, · · 
parigrafo único, do Regimento Interno) 

DiscusSão. em· turno único. do ProjetO Qe__ Decreto 
Legislativo n° 26, de 1994 (n~ 344/93, na Câmãra dos Deputados). 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO CA.HPOS 
DOURADOS FM LT!)A. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada na Cidade âe ·"'fedianeira. 
Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educaçlo) 

25 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 39, DE 1994 
(lndufdo em Ordem do Dia. nos termo!J do 3rt. 375~ VIII, dÓ. 

Regimento In~rno) 

Discusslo, em turno único, do Projeto de Decreto 
~slativo 0° 39 .. de 1994 (n11 296793, na Cãm~ do? Depu~os). 

que aprova o ato que outorga permissão à R..4Df0 SERRA 
NEGRA FM LTDA., para. explorar serviço de radiodifUsão 
sonora em freqúência modulada na Cü:úu/e di! Alterosa. Estado 
de Minaa Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Eduaçlo) 

26 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45, DE 1994 
(lndufdo em Ordem do Dia nos termoS do art. 336, "b", do 

Regimento Interno) 

Votação,_ em turno único, do Projeto __ de Decreto 
Legislativo n° 45. de 1994 (n~ 222/92, na Câmara_ do~ Deputados). 
que aprova o texto do Acordo Ortográfico da Ungua Por:tuguesa. 
assinado em Lisboa, em I 6 de dezembro de /990, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sen~dor_ 
Josaphat Marinho, em substituição à -comisSão -de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

27 
PRoJETo DE LEI DA CÂMARA N' 65, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do arL 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussao, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara 
0° 65. de 1994 (0° 3.801193, na casa de origem). de iniciativa do 
Presidente da República, que altera dis[ioslfivos do Código de 
Processo Civil, re/ativos·aos recursos. (Dependendo de Parecer 
da Comisslo de Cônstituiçlo, Justiça e Cidadinia) -

28 
PRoJETO DE LEI DA CÂ~RA N' 6ó, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 3369 "b", do 
R~imento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 66. de 1994 (n° 3.802/93, na Casa de origem)~ de ;niciativa do 

Presidente da República,. que altera dispositivos do Côdigo de 
Processo Civil sobre as ações de çonsigna?ãoe.m pãgãtilerltO e de 
usucapido. (Dependendo de Parecer da Comisslo de 
Constituiçio. Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEIDÂ~ÂMARAN'67, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b'\ do 

Regimeato Interno) 

Discuss!o, em turno único, <19 PrQjeto de ~i da Câmara 
n° 67, de 1994 (n° 3.803/93, na Casa de origem). de iniciativa do 
Presi®nte .da Repúbtjca, que (}Itera dispositivos do Código ck 
Processo Civil s_obre o pro«sso de conhecimeitiO e -o processo 
cautelar. (Dependendo de Parecer da ComiuJ:o de Constituiçlo, 
Ju_$tiça e Çid~dania) 

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 68, DE 1994 

(Em regime de urgheia, nos termos do art.~ 336, ''b-"~ do 
_Regimento Interno) 

DiscussJo.. em turno único; -do PrOjeto d_e Lei da CãlruJril, 
tt0 68, de 1994 (n° 3.810193, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República.. que altera dispositivos do Código -de 
Processo Civil relativos ao processo de execuçao. (Dependendo 1 

de Parecer ~:Comisslo dé Constituiçlo. .lu:ttiça e C:idadaaia) 
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31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"133, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos tumos do art. 336, "b" ~do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno úni!!o, do Projeto de Lei ~ Câmara 
n° 133, de 1994 (n° 4,699/94~ na Çasa de origem): de iniciativa do 
Presidente da República, que cria as Superintendências Estaduais 
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nos Estados do 
Am.apti e Roraima. e dá outras providências. (Dependendo de 
Parecer da Comisslo de Assuntos Sociais) 

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 137, DE 1994 

(Em regime de urg~ncia, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

DiSCJ,J.SSio. cm turno único. do Projeto de Lei- da Câmara 
no 137, de 1994 (0° 4.779/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Tnõunal de Contas da Uni:llo, que dispõe sobre a_ criação_ de 
cargos e funções na Secretaria do Tribunal de Contas da União e 
dá outras providências. (Dependendo de Parecer da Comisslo de 
Constituiçlo, Justiça e Cid1dania) . 

33 . 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 138, DE 1994 

(Em rq:,íme de urgencia, nos tC"nnos do art. 336, "b". do 
RegimC"nto Interno) 

Discussão. em tumo único. do Projeto de Lei da Câmara 
n° 138. àe 1994 (n° 4.772/94,-Da 'Ças3. de o_rig.em}, de inici3.tivã dQ 
Presidente da República. que- dispõe sobre a Jr:ansfo~mação- da·-.
Escola S'Z#'erior ik Lavras em Universidade Federal de Lavras e 
dá outras providencias. (Dependendo de Pareé~r da C9m-i~Ío dC" 
Educaçlo) 

34 . 
• PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 139, DE 1994 

{Em regimC" de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Rqimento Interno) 

Discussão, em turno único"", do Projeto de Lei da Çãmara 
n° 139. de 1994 (n° 4.771/~4. na easa·de origem). de inicíãti~~-do 
Presidente da República,. que dispõe sobre a transfor:ma%ão ~ 
Escola Paulista de Medicina em Universidade Fe<i_erªl de SãQ 
Paulo e dó. outras providências. (Dependendo de Parec~ da 
Comisslo de Educaçlo) 

i 35 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 3, DE 1994- CN 

(Em regime de urgência. nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discuss!o, erh turno único, do Projeto de Resoluçaq n° 3, 
de 1994 - CN, que dispõe sobre a estrutura admiitistrãriVa da 
Comissáo Parlamentar Conjunta do ·Mercosul. (Depen=deildo de 
parecer da Comissão de -Constituiçlo, Justiça e Cidadania) 

.• 36 . 

OFiCIO N" S/72, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos trrmos do art. 336., "b". do 
Regimento Interno) 

Oficio n° Sn2. de 1994. do Senhor Presidente dQ Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitaçãO do -GoVe:mO 

do Estado de São Paulo. relativa ao pedido de emíssão de Letras 
Fínanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, 
destinadas à liquídação de precatórios judiciais. (DepenQi:ndo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) -

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125, DE 1991-

. . COMPLEMENTAR 
- - --

(lncluido em Ordem do Dia nos termOs do 1rt. 17i.I, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° , 
125, de 1991 -Complementar (n• 60/89-Cornp1ernentar, na casa: 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o 
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição 
Federal. tendo 

~ Pareceres. proferidos em Plenário_, em --subst~tuição à 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira 
Filho, t• pronunciamento: · favorável ao Projeto; z• 
pronunciamento: favorável à emenda de Plenário, ~-

(Dependendo de parecer sobre as emendas apreSentadas 
perante a Comissão) 

38 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991-

COMPLEMENTAR 

Votação. _em turno ~n_ico,_ do _Projeto_ de Lei _cio S"er~ado no 
"27. de 1991 -Complementar, de :iuiOrl.a do-Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta _o § 3" do art. 192 da Col'l$litui_çâo 
Federal, que dispõe sobre a ~oh rança t:k juros reais miiximos: e 
dd outras providências, tendo _ 

Parecer favorável, proférido em Plenãrio. Relator: Si:nador 
Ney Maranhão, em substituição . à Comi~são de Assuntos 
Ec-onôrilicos. -

39 
REQUERIMENTO N" 1.207, DE 1993 

Votaçilo, em tumo úico, do Requerimento n° 1.207, de 
1993, do Seriadot Beni V eras, solicitando, nos termos do ãrt. t 72. 
l. do Regimento Interno, a ;.,_clusão em Ordem do Dia do Proj~o 
de Lei do Sendo n° í6, 993, de autoria do Senador César 
Dias, que· altera a redaçdo ..._ Jispositivos da Lei n° 6.360, de 23 
de setembro de 1976, que "dispõe sobre a vigilância sanitária a 
que fiçam sujeitoS os medicamentos, as drogas, os· insumos 

. Jarma_r;iuticos e correlatas. cosméticos. saneantes e outros 
pro.dutos. e dá. o~tras P,.OVidências", que tramita em conjunto com 
o Projeto de Lei do Seilado n"'89, de 1993. 

40 
REQUERI~ENTO ~· 484. DE 1994 

Votação. em tumo único. dt;) Requerimento n° 4~-t de 
1994. do Senador Marco Maciel. soli_ci_tando. nos termos 
regirT' :·nais.. a convocação do Presidente e dO Secretârio do 
Con:;.::1ho Nacion_al de Segurança Alimentar (CONSEA). Dom 
Mauro Motelli. Bispo de Dtique de Cax·ia,s e OoJ,ltor Herbert de 
Souza (Betinho). para prestar. perante o PlenáriO do Senado 
Ft:daal. t:sclarecimentos sobre o quadro de mortalida.Qe..infantil n_o 
BrasiJ .. especialmente nas regiões mais- pobres. ~ apf.~sentar as 
sugestões e medidas GU!=_ o órgão proponi ao Senhor Presidente da 
R~pública com vistas a ~nfrentar t~o grave.,que.Stão.- -

41 
REQVER!MENTO N" 827; DE 1994 

_ , Votação, em tu~_o úriico. do Requerimento 0° 827. de 
1 ?94. do Senador Gilberto Miranda _so!içi_tando. nos temios do 
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art._l72. i_ocisó I. dQ Regimento Interno. a inclusão. em Ordem do
Dia. do Projeto de Lei da Câmara _n~_ ~48~ __ g~ _ _l99.3_. __ que 
regulamenta o § 3"_ do art. 8" das D~po~iç2_es _LiinSiiiuCú:i1wis 
Transitórtas, àiSjJórido SObre a reparação de natu-,_~;a-eCOnJmk~.~ 

42 
PROJETO DE LEI D.~ CÂ:\1.\RA :"'i• 151. ÓE. 1992 

(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do art. 172~ I. do 
Regimento Interno) 

DiScussão. em ttirrio único~ -do .P.rojeto d~_Le_i _d_a__Cãrrwa 
n" 151. do! 199:2 {n" 1.00~. na (.;i.<ia de C'lrigem). que dispõe sobre a 
e:r:rinçõo da conrrihuiçân sindical a que se referem os arts. 578 a 
591 da Corrso/idaçao- .las Leis do Trãbaiho, apromda pelo 
Decreto-Lei n" 5.-152, âe I" "d4! maiç_ de !N-3 -e cfÇ __ out.rCL$ 
providJncias. tendo _ _ _ _ _____ --·- . _ __ ··---· __ 

P::~.recer proferido em Plenârio. Relator: Senador Eduardo 
Suplic~. fa\·or.ível_ ao Projeto._ com e:m«;ndas n"_s _ I _ ~- 2. que_ 
apresenta. em substituição à Comisstio de Assuntos Sociais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3~ de Plenârio) 

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 73, DE J99Í_ 

(lnduido em Ord~m do Dia nos termos do ~:.rt. 172, I, do 
Regimento-Interno) 

De autoria do sen-ador Jutahy Magalhães. que dispõe 
sobre isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de _ 
médicos residentes e remuneração de estudantes em estãgio para 
co_mplc:mentação de estudos universitáriõs. (Oepende11do -de 
parecer da Comissão -de Assuntos Económicos} 

44 
~JE:o;SAGDI ~· 314. DE 1994 

ESCOLHA DE AUTOR!DAJ!.E 

(Indu-ido em Ordem do Dia nos termos do art. 28i do 
RegímC!nt Interno) 

Dbcussão. em turno lmico-:. do Parecer n()' 2~J"~ _de ! 99_~,., -~. 
1... \~mis:;~o de Constituição. Justiça e Cid<J,danitt~J)b,r~}~·".Mt;.n..W~
n" 31-t de 199-J (n_·~- 899'9-J. na origem). de 2~~c;l.e outubro çio 
corrent~ <1no. pela qual o Senhor Presiderite da RepúbiiC~-Submi:Ie --
à deliberação do Senado ·a escolha dQ _ ~e.nM~- ;_'[AbQ!.R, 

. .RIGHETTO. pora -exercer o cargo- -_de MiniStro TogadQ do 
Tribuno.! Superior-do Trabalho.· 

45 
MENSAGEM N' 349, DE 1994 

ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Indu ido em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 
Regimento Interno) 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)- Está encerra
da a reunião. 

(Levanra~sea reunião às 19h.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO-NOS TERMOS 
. DÓ§ 2• bo ART. ISSDO REGIMEN'to7NTEkNb 

PARECER 

PARECER N• 238! DE 1994 

-Da Com.issão de Assuntos Econôm.icos, sobre o 
Olído sn9, de 1994, do Sr. Governador do Es1ado 
do Rio de Janeiro, solicitando autorização do Senado 
Federal para a emissão de Letras Financeiras do Te.. 
soUro do_ Estado do Rio_- de Janeiro_- LFTRJ; com 

. bãSê.DãResoíuçiO Jio fi," de 1994, dO. Senado FederaL .. 

Relator: Senador Darcy lb"beiro 
O Senhor Gov.emador do Estado do Rio de 1 aneiro encami· 

nhou a esta Casa. mediante Ofício "S" n°.79, de 1994. pedido de 
autorização do Senado Federal para emitir Letras Firiã.nceira.S do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (IFIRJ), cujos recursos se
rão destinados ao giro âa Dívida Mobiliária do Estado. vencível no 
r· semestre de 1995. 

O pleito encontra-se adequadamente instruído quanto à do
cumentação encaminhada ao Senado Feâeral, _nos 4mnos dos arts. 
z•. 13 e 15 da recém-editada Resolução n• 11. de 1994. do Senado 
Federal, que dispõe sobre limites globais e condições paxa as ope· 
rações de crédito interno e "eX temo doS Estados, do- Distrito Fede~ 
tal, dos Municípios e suaS autarquias. nos quais se inclui o lailça~ 
mento de títulos de divida mobiliária. 

. O Banco Central do Brasil eroi!iu Parecer DEDIPJD!ARE
?411872, informando que o pedido de autorização se enquadra nos 
limit~s ~~!'Ç_~-~ gqmcitada Resolução. Assim, o Estado 
do Rio de Janeiro apresenta capacidade de pagamento suficiente 
para a rolagem de parte de sua dívida mobiliãria, uma vez que suas 
receitas são suficientes para a cobertura de suas despesas corren
tes1 já incluídas~ destinadas aos pagamentos dos encargos fman~ 
'Celros _referente~ à !Olagem ii"etend.ída. -

Por seu tumo, a Einenda ConstituciOOal n° 3, de 1993, em 
-" --Seu árf. 5°, assegura a emissão de títulos públicos pelos Estados, 
9!~4o ~st~da ~ ref~!a_iilent? de Seu principal devidamen~ 
t~:itu4liiãdô. o qili~spóõdé "ao preTeiiàido pelo Estado do Rio 
de Janeiro. · · - · 

"1\ regulãmeDta.ÇãO- ao COnceito- de -~~pnnapat atuarizado" é 
feita. pela ResoluçãO no 11194 em seus arts. 15 e 27 que. de acorrlo 
com a apuração do Banco Central do Brasil. permite ao Estado do 
Rio de Janeiro o perCentual de 91,12%-parit. a rolagem de sua dívi
da mobiliária vencível no zo semestre e, conseqüentemente, o res-
gate de 8,88% .. . . . _ 

Dessã. fonna. a enlissão ·pre..endiài será realizada ·nas Se--
guintes cóndições: 

a) quârifidade: a ser defniida na data, de resgate dos tírulos 
a serem substib.Iídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Re&o!u.?o n• 11, de 1994, deduzida a parce~ de 8,88%; 

b) modalidade: nominatíva-tr.msferfvel; · Discussãõ~ em tu"r:no Uníoo._-ºo Parecer no 2}(:;t. dCc l99_4.,Aª-. _ 
Comissão de Const!tuição. Justiça e_ Cidadania sobre a Mensagem c) rendimento: imtafa.Q das Letras_fi.nap.ceiias 4o TCs~iO 
n• 3~9. de 1994 (n' 991194. na origem). de 11 de jun)lo do - LFr. criadas pelo Decrell>- Lei n• 2.376, de25-ll-87; 
corrent~ ano. p~:la qual o Senhor Presidente da Repúblic~_ su\?_mete __ d) prazo: de até 1.827 (um mil. oitocentos e vinte e sete) 
à ddiheraçilo _cio _S~_<idO ___ a~lhª'-~ciQ~-S~nhO_r ED_~QN _ -"dias; 
RODR!GUES·CHA VES para exerçer o cargo de Conselheiro do 
Consdho Adrninistrati\·o·de Defesa Econômica. 

e) valor nominal: R$1,00; 
_ :.=_:_ -.l)_c&raeterisi:icasdOs UtUios-a Serein subStituídos: 
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____ V.!.en,.,a"''m""'en~to~------"'º"'u"'an~ti,.,d.,a,d"e.,--,-,-__ ,_;:;;· , 1°-3-95 

1°-4-95 

! 0 -5-95 

1°:6-95 

926.963.165 

c'671.577.433 

541.190:953 

506:928.926 

303.822.455 

509.19?.803 

926.963.165 

671.577.433 

541,!90.953 3.459 .§80.135 

1°-l-95 

1°.-2-95 

! 0-3-95 

1°-4-95 

I·-5-95 

! 0 -6-95 506.928.926 - g}-forma de «.locação: atraVés de ofertas públicas. nos ter- -
~-mos da Resolução n• 565, de 20-9-79. do Banco Central' 

3.459.680.135 -

g) forma de colocação: através de ofertas públicas. nos ter
mos da Resolução n• 565 de 20-9-79, do Banco Central; 

h) autorização ICÍlislativa: Lei n• 1389, de 28-11-BK -~ 
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado do Rio de 

Janeiro, encontra-se de acordo com o que preceitua a Constituição 
Federal e a ResoluçãO n• 11/94 do Senado Fedelal, gevendç ser 
concedida a autorização para a rolagem de sua dívida.mobiliária 
vencível no 1° semestre/95. nos termos apurados pelo Banco Cen-
tral do Brasil. e na forma do seguinte: -

PROJE1D DE RESOLUÇÃO W 97, DE 1994 . 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estatlo do Rio de 
Janeiro- LFfRJ, cujos recursos serão destinados ao 
giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencívd no 1° 
semestre de 1995. 

O Senaqo Federal resolve: . . 
Art. 1° E o Estado do Rio de JaneirO autorizadá, ILOS"lfnmos 

da Resolução n° 11, de 1994. do Senado Federal. a en:iitir Lelia.S 
Finailceü:as do Tesouro do Estado do Rio deianeiro- LFfRJ, ru
jos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Esta-:.. 
do, vencível no 1° semestre de 1995. -

Art. 2° A emissão deverá ser reaJi?.ada ~ ~gü.ihtes condi~ 
ções: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titulas 
a serem substituídos, atnalizados nos texmos do § 6° do a:rt.. 15 da_ 
Resoluçãon• 11.de 1994,deduzida a parcela de 8,88%; 

b) modalidade: J?-ominativa-tran:.ferivel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras _4-o TesQUlO 

- LFf, criadas pelo Decreto- Lei n• 2376, de 25-11:87 ;_ 

d) prazo: de até 1.827 (um mil, oitocentos e~ vint~e sete). 
dias; 

_ _h) autorização legislativa: Lei n• 1389, de 28-11-88. 
-=-- ~Art.--3° o praia lnáximo ·para-o'eXercrcio da presente autorf

zação é de 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir da sua 
publicação. 

Ait .. ·4o Esta resolução entra em vigor na data de sua p>Jbli
cação. 
_ . Sala das Comissões. 30 de novembro de 1994. - João Ro

cha, Presidente - Darcy Ribeiro. Relator- Ednardo Supllcy -
Ronaldo Aragão - Reginaldo Duarte - Alfredo Campos - Ro
nan Tito - -Jaques Silva - Jônice TristãO - João Calmon -
Magno Bacdar - Mansueto de Lavor - Airton Oliveira - Es· 
peridião Amin -Jutahy Magalhães. 

OFÍOOS 
Of. n• 127/94 

BI11Sília, 30 de novembro de 1994 
Senhor Presidente, 
Em substituição ao que foi deliberado pelo PlOnário desta 

Casa, cumpre-me informar a V. Exa, a indicação do nome da ilus~ 
~ SenadOra J~i!fu. Marise para compor, na condição de titular. a 

Comissã:o que analisar.í. a Medida Piuvlsóriao n° 726, ·que 'iautoriz.a 
o Poder Executivo a contratar com a Jtaipu pagamento de débito 
junto ao Tesouro Nacional com títulos da dívida ex tema brasileira, 

· deitOminados Brazillnvestment BOND-_BID. em valor cOrres
pondente a até US$92,800,000.00". bem como indiCar o ·nobre Se, 
nador Nelson Wedekin, para compor, na condição de suplente, a 
referida comiSsão. 

Aproveito o ensejo para reitexar a V. Ex• meUs protestos de 
estima e-alto apreço.- Senador Magoo Bace~r, Uder do PDT. 

Of. n• 128/94 

Brasília, 30 de novembro de 1994 
'"Senhor Presidente, 
Cumpre-me i.tiformar a V. Exa a minha indicação para _com~ 

por. na condição de titular, a comissão designada _para exam.ir'.ar ~~ 
Medida Provisóriã. n° 729 , que ''dá nova redação r ê::'::'(':<Líw); 

e) valor nominal: R$1,00; das Leis n"s 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e 8.54! • ,., 27, (·;,_cic-
___ fl_ca_r_a_cte_rísti~· cas~_d_o_s_tí_tu_l_os_a_se_r_em_s_ub_s_ti~'tu_íd_o_,s": ,...,~ zembro de _1992 • que alteram a legislação do imposto s-o(;:-~ ,, re::::-

Vencimento oumiidade _,.. __ .-. -··da e -proventos de qualquer natureza,' e dá outras providências'', 
-----'-==="'-------=.;-~~~""---:- bem._como~:i:DA!c;ar_! ~m substituição, o nobre Senador Lavoisier 

1°-l-95 303.822.455 ~ pa!a eompor, na condição de suplente, a referida Comisslio. 

1•.- 2-95 509.197.$03 Na oportunidade, reafin:no a V. Ex' a minha sincera consi-
-deiaÇão.- Senador Magno Bacelar, Líder do PDT. 


